
Pozvánka na Valnou hromadu 
Západočeského badmintonového svazu, o.s. 

 
Termín:    pondělí  2.června 2014 od 17 hodin 
Místo:    salónek restaurace Havránek, Hřbitovní 24, Plzeň 
Program:  

1) Zahájení, doplnění a schválení programu 
2) Volba pracovního předsednictva a komisí (mandátová, volební), volba řídícího schůze a zapisovatele 
3) Přijetí nových členů sdružení 
4) Schválení jednacího a volebního řádu VH 
5) Kontrola usnesení z minulé VH 
6) Zpráva o činnosti v uplynulém období 
7) Zpráva o hospodaření v uplynulém období 
8) Zprávy z jednotlivých komisí VV ZpčBaS, o.s., aktuální informace z ČBaS 
9) Zpráva člena pověřeného kontrolou 
10) Volby předsedy, členů výboru a člena pověřeného kontrolou  
11) Volba delegátů na Sněm ČBaS 
12) Plán činnosti na r. 2014, rozpis soutěží, termínový kalendář na sez. 2014/15, návrh rozpočtu 
13) Diskuse 

14) Projednání návrhu a schválení usnesení  
15) Závěr 

__________________________________________________________________________________ 
 

Hlasovací lístek delegáta s hlasem rozhodujícím 
 
 
Jméno a příjmení delegáta: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Oddíl/klub: ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Potvrzení oprávněnosti zastupovat shora uvedený subjekt: ………………………………………………………………… 
(razítko, podpis předsedy oddílu/klubu) 
 
 

 
 

Kandidátka VV Západočeského badmintonového svazu, o.s. 
(pro volební valnou hromadu svolanou na 2.června 2014) 

na období 6/2014 až 5/2015 
 
Kandidát na předsedu ZpčBaS     Ing. Milada Nováková 
 
Kandidát na 

- Funkci STK      Ing. Jaroslav Sobota 
- Funkci TMK      Mgr. Jan Segeč 
- Funkci EK      Ing. Miroslav Steiner 
- Funkci pracovníka pro rozvoj badmintonu  Tomáš Knopp 

 
Kandidát na funkci   

- člena VV pověřeného kontrolou   Ing. Kateřina Chmelíčková 



JEDNACÍ ŘÁD 
Valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s.(dále jen ZpčBaS, o.s.) 

       Článek 1 

Pracovní  předsednictvo 

 1) Jednání valné hromady řídí tříčlenné pracovní předsednictvo. Volbu pracovního předsednictva a 
zahájení jednání provádí předseda nebo jiný pověřený člen VV ZpčBaS. 
 2) Delegáti volí předsedu pracovního předsednictva, který pak předsedá VH a dva další členy 
pracovního předsednictva. Zástupci delegátů v pracovním předsednictvu jsou voleni veřejným hlasováním 
delegátů: ke zvolení zástupců stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů. 
 3) Předsedající řídí VH, řídí hlasování, uděluje a odnímá slovo jednotlivým delegátům, navrhuje 
zapisovatele a pracovníky organizačního zabezpečení VH (mandátovou komisi, návrhovou komisi), ukončuje a 
přerušuje zasedání VH, dbá o to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Činí podle rozhodnutí 
pracovního předsednictva další úkony potřebné k zajištění průběhu jednání. 

 

Článek  2 

Delegáti  VH 

 1) O záležitostech VH jednají a jejích závěrech rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím. Tvoří  je 
zástupci badmintonových klubů a badmintonových oddílů Plzeňského a Karlovarského kraje, které se hlásí 
k ustavovanému občanskému sdružení a jsou k jednání zmocněni svým oddílem/klubem (po jednom zástupci za 
každý oddíl/klub). 
 
Právo účasti na VH dále mají stávající členové VV Západočeského badmintonového svazu (předsedkyně, 
členové VV Západočeského badmintonového svazu, o.s. a člen pověřený kontrolou), všichni s hlasem poradním 
a pozvaní hosté - bez hlasovacího práva. 
 
 2) Každý delegát má právo vystoupit v diskusi, navrhovat členy pracovního předsednictva, předkládat 
pracovnímu předsednictvu podněty a připomínky a to ústně nebo písemně. 
 3) Diskutovat mohou delegáti až po udělení slova předsedajícím. Diskuzní příspěvek nemůže být delší 
než tři minuty a žádný delegát nemůže mluvit ke stejnému tématu více než dvakrát. Faktické a technické 
připomínky nemohou být delší než 0,5 minuty. Diskutujícímu může předsedající odebrat slovo pouze po 
předchozím upozornění, a to jen v případě, že překračuje stanovený časový limit nebo se nedrží tématu. 
 4) K jednání VH mohou být přizváni hosté. Na návrh pracovního předsednictva mohou hosté vystoupit 
v diskusi. 
 

        Článek  3 

Hlasování 
 

 1) Valná hromada je schopna se usnášet, přijímat jakákoliv rozhodnutí, volit a pod., je-li přítomna 
nadpoloviční většina delegátů sněmu s hlasem rozhodujícím (viz zpráva mandátové komise). 
 2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby VH hlasovala o jednotlivých bodech usnesení, stanoví jejich pořadí 
pro postupné hlasování předsedající.  
 3) Pokud byly uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a 
poté o ostatních částech návrhu v pořadí postupně od posledního pozměňujícího návrhu. 
 4) V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty 
se považují ostatní varianty za nepřijaté. 
 5) Usnesení, návrh, protinávrh, podnět je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina 
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 



 6) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhodnou na začátku jednání delegáti VH. Veřejné 
hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. 

 

Článek  4 

Mandátová  (volební)  komise 

 1) VH volí mandátovou komisi, která má obvykle 3 členy. Členem mandátové komise se stává delegát, 
který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. 
 2) Mandátová komise si volí svého předsedu. 
 3) Mandátová komise ověřuje platnost mandátů, podává zprávu o počtu a složení přítomných delegátů 
a zjišťuje, zda je VH způsobilá se usnášet. 
 4) Komise zodpovídá za sčítání hlasů při jednotlivých volbách a dodržování Volebního řádu. 
 

        Článek  5 

Návrhová komise a usnesení z VH 

 

 1) V zásadních záležitostech VH se rozhoduje usnesením. 
 2) K zabezpečení této činnosti volí delegáti VH návrhovou komisi. Komise má obvykle tři členy. Členem 
návrhové komise se stává delegát, který získá nadpoloviční většinu hlasů delegátů. 
 3) Návrhová komise si volí svého předsedu. 
 4) Návrhová komise zaznamenává všechny návrhy, podněty, připomínky, předkládá je předsedajícímu 
VH, aby o nich nechal hlasovat. Výsledky hlasování formuluje do usnesení. Souhrn usnesení je na závěr 
předložen VH  ke schválení. 
 5) Ke schválení usnesení VH ZpčBaS, o.s. je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. 
 

 

Milada Nováková 
Západočeský badmintonový svaz, o.s. 
Plzeň, Hřbitovní 24 
IČO 22767746 
 
 

9.května 2014 

 

 

 

 

 

 

 



Volební řád VH  
Západočeského badmintonového svazu, o.s. 

 
Dle tohoto volebního řádu se provádí volba předsedy Západočeského badmintonového svazu, o.s., 

členů VV ZpčBaS, o.s. a volba člena pověřeného kontrolou. Volby řídí volební komise volená z přítomných 
delegátů VH, která je obvykle tříčlenná. Před zahájením voleb seznámí komise účastníky VH s obdrženými 
návrhy na předsedu ZpčBaS, o.s., členy výboru a člena pověřeného kontrolou. 
  

Článek 1 
Volba předsedy ZpčBaS, o.s. 

 
1) Každý delegát VH s hlasem rozhodujícím může předložit návrh na osobu předsedy ZpčBaS, o.s. 
2) Návrh musí být předán nejpozději do zahájení volebního aktu. 
3) Po zahájení volebního aktu už nemůže být předložen žádný návrh. 
4) VH rozhodne veřejným hlasováním o způsobu volby (tajná x veřejná).  
5) Předseda ZpčBaS, o.s. je volen pouze ze zúčastněných členů Zpč BaS, o.s. O nepřítomné osobě není možné 

hlasovat. 
6) Oznámený kandidát na předsedu ZpčBaS, o.s. musí přijmout svoji kandidaturu a pronést uchazečskou řeč 

s vyjádřením nejbližších strategických plánů na činnost sdružení. 
7) V případě jednoho kandidáta na předsedu ZpčBaS, o.s. rozhoduje o jeho zvolení nadpoloviční počet hlasů 

přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
8) V případě, že je více než jeden kandidát na předsedu ZpčBaS, o.s., vytvoří se kandidátka uchazečů na před-

sedu ZpčBaS, o.s. a tajnou volbou se na hlasovacích lístcích vybere kandidát s největším počtem získaných 
hlasů. Ostatní kandidáti vypadávají z dalších kol voleb.  

9) Získá-li vítězný kandidát nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, je zvolen 
předsedou Západočeského badmintonové svazu, o.s. 

10) Nezíská-li vítězný kandidát nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, musí jeho 
zvolení podpořit nové jednokolové hlasování s výsledkem nadpoloviční většiny hlasů. Nezíská-li kandidát 
při této jednokolové volbě podporu nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodují-
cím, není do funkce předsedy ZpčBaS, o.s. zvolen. V takovém případě se vypisuje nové kolo voleb, které se 
uskuteční nejpozději do 30 dnů od původních voleb. 

 

Článek 2 
Volba členů VV ZpčBaS, o.s. 

1) Předseda ZpčBaS, o.s. navrhuje jmenovitě a s uvedením funkce ve VV kandidáty na členy VV ZpčBaS, o.s. 
pro nadcházející volební období. 

2) Návrh musí být předán nejpozději do zahájení volebního aktu. 
3) Po zahájení volebního aktu už nemůže být předložen žádný návrh. 
4) Kandidáti jsou voleni především ze zúčastněných členů ZpčBaS, o.s. na VH ZpčBaS, o.s. O nepřítomné osobě 

je možné hlasovat pouze tehdy, jestliže je VH předložen písemný souhlas nepřítomného kandidáta a objas-
něny důvody jeho nepřítomnosti. 

5) Oznámený kandidát na člena VV ZpčBaS, o.s. musí přijmout svoji kandidaturu a funkci ve VV a pronést 
stručnou uchazečskou řeč s vyjádřením plánů na činnost ZpčBaS, o.s. 

6) O zvolení kandidáta za člena VV ZpčBaS, o.s. rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů 
s hlasem rozhodujícím. 

7) Nezíská-li navrhovaný kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím - 
není zvolen za člena VV ZpčBaS, o.s.. 

8) O každém navrhovaném členu VV ZpčBaS, o.s. se hlasuje samostatně. 
9) Maximální počet volených členů VV ZpčBaS, o.s. je 5 (vč. předsedy VV). 

 
Článek 3 

Volba člena pověřeného kontrolou 
 
Volba člena pověřeného kontrolou je prováděna obdobným způsobem jako volba členů VV ZpčBaS, o.s.. 
V Plzni 9. května 2014         Milada Nováková, ZpčBaS,o.s.  



Formulář pro kandidaturu do VV ZpčBaS, o.s. : 
 
Volební období:    červen 2014 až květen 2015 
 
 
 
Jméno, příjmení, titul kandidáta:  ………………………………………………………………………….. 
 
 
Funkce, o kterou se ve VV ZpčBaS uchází: ………………………………………………………………………….. 
 
 

Navrhovatel: 
 
 
      ……………………………………………………………………… 
        (název, podpis) 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Návrhy, které budou v průběhu schůze projednávány a o kterých by měli účastníci předem vědět: 

 

Noví členové sdružení: 
 

- V období od VH v červnu 2013 požádal o členství jediný klub: Batesta Chodov 
 
Subjekt projevil zájem stát se členy sdružení Západočeský badmintonový svaz a my bychom jej 
v souladu se stanovami našeho sdružení měli přijmout.  
 
 
Volba pracovního předsednictva: 
 
Návrh:    Nováková, Fridrichová, Sobota 
    (event. návrhy z pléna) 
 
 
Řídící schůze:   Fridrichová 
 
Komise:   Mandátová a volební:  Mácha, Černý 
 
    Návrhová:   Brychta, Slepička 
 
    (event. návrhy z pléna) 
 
 
Zapisovatel:   Nováková 



Návrhy, které by měly být na VH ZpčBaS dne 2.června 2014 projednány, se týkají těchto oblastí: 
 

a) svazové akce 
b) soutěže mládeže v návaznosti na rozhodnutí TMK ČBaS o úpravě struktury od sez.2014/15 
c) systém přihlašování na oblastní turnaje 

 
 
Ad a):  

Svazovými akcemi byly doposud Velká cena m. Plzně (pořádaná od r. 2010) a Play Off sou-
těží družstev dospělých (od sez. 2011/12). V nadcházející sezóně k nim přibudou ještě Letní olym-
piáda dětí a mládeže a Mistrovství ČR veteránů.  

 
Obecně lze pro stávající dvě akce, pořádané v gesci ZpčBaS konstatovat, že by měly být přijaty 

oddíly a kluby oblasti jako akce společná. Vede k tomu několik důvodů:  
- svazem nelze chápat VV, který samozřejmě o pořadatelství požádal, ale svaz = sdružení 

oddílů a klubů v oblasti (z toho vyplývá, že akce by se měla týkat všech člen sdružení); 
- VCmP je turnaj úrovně A, prestižní záležitost, která umožňuje prezentovat badminton veřej-

nosti,orgánům st. správy a dalším institucím,které mohou akci pomoci finančně;  
- na druhou stranu je tento turnaj příležitostí pro řadu hráčů z regionu, kteří na turnajích 

úrovně A pravidelně nestartují; 
- turnaj umožňuje pořadateli (tedy sdružení) získat finanční prostředky ve výši, která rozhodně 

není zanedbatelná a která následně přináší možnost podpořit nejlepší mladé hráče v oblasti 
(prostředky využitelné hlavně pro RSC); 

- pokud jde o Play off, je to bezesporu vyvrcholení dlouhodobě hrané týmové soutěže, která 
organizací aplikovanou v posledních dvou letech umožňuje setkání nejlepších družstev 
různých úrovní oblastních soutěží, má atmosféru, dodává soutěžím družstev potřebný náboj i 
atraktivitu až do posledního zápasu.  

 
Našlo by se ještě několik dalších důvodů, ale shora uvedené považujeme za podstatné. Proto je 
nezbytné, aby se svazová akce neodehrávala v režii úzké skupiny lidí, aby na ní nebylo se samozřej-
mostí používáno vybavení patřící jednomu oddílu a využíváni téměř výhradně jeho členové, ale aby 
se (samozřejmě s ohledem na své možnosti) podílel každý oddíl/klub, sdružený v o.s. ZpčBaS. 
V případě akcí pořádaných v Plzni a jejím okolí lze asi těžko požadovat jakoukoli spoluúčast 
badmintonistů z Karlovarska, Chebska či Sokolovska, ale VV ZpčBaS má za to, že každý oddíl z Plzně a 
okolí by měl do týmu organizátorů svazových akcí dodat své členy, schopné pomoci při přípravě 
(stěhování potřeb do haly, příprava haly, průběh turnaje, úklid po akci). S dostatečným předstihem je 
jasné, kdy akce bude, s dostatečným předstihem je zveřejňován časový harmonogram příprav, ale 
výsledek – tedy zapojení skupiny sestavené ze členů různých oddílů – není zatím příliš uspokojivý. VV 
ZpčBaS proto žádá předsedy všech badmintonových oddílů a klubů z Plzně a okolí, aby tuto 
záležitost projednali s členskou základnou a požádali je o pomoc. Dále je žádá, aby v termínu, který 
bude na webu sdružení zveřejněn, ohlásili konkrétní osoby, s jejichž pomocí lze při akci počítat. 
Jsme přesvědčeni, že je to jediná cesta k zachování standardní kvality akce a věříme, že pokud se 
takto dohodneme, zvládneme organizaci výrazně lépe. 
 
 Protože v příští sezóně bude ZpčBaS organizovat  další dvě akce, platí to samozřejmě i pro ně. 
V tuto chvíli je jasné, že Letní olympiáda dětí a mládeže 2015, do jejíhož programu je poprvé zařazen i 
badminton, se uskuteční v červnu 2015 v Plzni. Podrobnosti akce se postupně zpřesňují, partnerem 
KÚ, který je organizací LODM 2015 pověřen, bude Západočeský badmintonový svaz. Ten sice 
reprezentuje výkonný výbor, ale rozhodně by nemělo platit, že svaz = VV. A pokud jde o Mistrovství 
ČR veteránů, je na čase, aby se tato akce přesunula z tradičního místa (už několik let je to Liberec) do 
jiného regionu a motivovala k účasti ty, pro které je určena – veterány různých věkových kategorií. 
Hráčská základna je tady v této věkové skupině početná a to byl hlavní důvod pro záměr akci pořádat. 



Ad b): 
Už delší čas se na úrovni ČBaS diskutuje o změnách v soutěžích mládeže. Většina zaintere-

sovaných sleduje se znepokojením jak pokles členské základny v dorosteneckých kategoriích (přede-
vším v U19, ale i v U17), tak pokles zájmu hráčů v těchto kategoriích o starty na celostátních turna-
jích. Nezřídka se stává, že hráči se v oblasti kvalifikují, ale na celostátní turnaj nejedou (zváží finanční i 
časovou náročnost takového výjezdu, posoudí své výkonnostní ambice a raději zůstanou doma). Na 
druhé straně jsou v některých oblastech silné skupiny hráčů, kterým současný postupový systém 
brání v účasti na turnajích nejvyšší, tedy celostátní úrovně. TMK zvažovala mnohé aspekty 
současného systému, posuzovala a s STK konzultovala řadu návrhů a dospěla k rozhodnutí, které 
30.4. schválil VV ČBaS: 

- v kategoriích U13, U15 a U17 zůstane zachován stávající systém soutěží (postupové, s kvali-
fikacemi v oblastech) s tím, že se omezí starty hráčů „ob kategorii“ 

- v kategorii U19 se turnaje otevřou a ve stejném termínu se bude konat turnaj úrovně A a 
turnaj úrovně B (účast na nich bude určena výkonností, kritéria budou bránit lepším hráčům 
startovat na turnaji nižší úrovně); pořádání turnajů typu C bude záležet na členské základně 
té které oblasti, turnaje ale budou otevřené a umožní účast hráčům ze sousedních oblastí, 
pokud budou dostatečně atraktivní. Počet turnajů GPC bude omezen – max.čtyři za sezónu. 
Nová pravidla budou zapracována jak do Rozpisu soutěží, tak do Soutěžního řádu.  

 
Je na nás, abychom po zveřejnění návrhu celostátního termínového kalendáře navrhli takové 

termíny, které by umožnily smysluplné pořádání turnajů v kategorii U19. Kalendář této věkové 
kategorie je atypický ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi, protože respektuje specifické 
problémy těch, kteří věkem do U19 skutečně patří (maturita, přijímací zkoušky), na druhou stranu 
nám ale dává šanci na doplnění turnaji na úrovni oblasti.  

 
 

Ad c):  
 Před časem se v oblasti objevila novinka: přihlašování hráčů na turnaje předem do stanove-
ného termínu. V předchozím období byl tento způsob uplatňován především u otevřených turnajů, 
kde pořadatel hledal rovnováhu mezi svými prostorovými a časovými možnostmi na jedné straně a 
snahou odehrát kvalitní turnaj na straně druhé. Požadavek na přihlášky předem se začal postupně 
objevovat i na turnajích uzavřených, kde pořadatel sice nemůže omezit počet hráčů, ale může být 
alespoň předem lépe připraven (např. může bez problémů předem provést kontrolu licencí, pro-
myslet herní systém apod.). Považujeme tento způsob – a teď mluvím především o soutěžích mláde-
že – za velmi prospěšný a myslíme si, že bychom na úrovni oblasti měli vést diskusi na téma zavedení 
tohoto modelu do všech soutěží mládeže. Máme ale za to, že k tomu, aby mohl být zaveden (pokud 
se na tom v oblasti shodneme), musíme udělat ještě další úpravy: hráč musí být informován, že jeho 
přihláška byla akceptována a že se turnaje může zúčastnit. Jednou z variant je potvrzování přihlášek 
vrchním rozhodčím tak, jak to probíhá na celostátních turnajích. Druhou variantou by mohla být 
forma individuální přihlášky hráče prostřednictvím vyplněného formuláře, kde by následně proběhlo 
začlenění údajů o přihlášeném hráči do souboru, který by si mohl zkontrolovat jak hráč samotný, tak 
jeho trenér. Přehled by sloužil i jako informace pro ostatní zájemce o účast, protože by si na základě 
znalosti hráčů mohli udělat obrázek o kvalitě turnaje. Těm z vás, kteří byste argumentovali, že první 
z variant je už v podstatě vyřešená, protože v ČR máme několik legálně pořízených verzí   Tournament 
Planneru, chci jen namítnout, že jejich použití je omezené a znamenalo by další výdaje. Druhá 
varianta se už několik let používá např. pro dětský turnaj na Astře (chcete-li, podívejte se na propo-
zice Babolat Mini turnaje 31.5.). Nebojte se překonat překážku v podobě informace, že jde o neza-
bezpečený server, zkuste to a uvidíte. Součástí propozic na každý turnaj, které bychom zveřejňovali 
na webu ZpčBaS, by byla podobná tabulka, do které by hráči, jejich rodiče nebo jejich trenéři, mohli 
vstoupit a potřebné údaje vztahující se k vyhlédnutému turnaji získat. 
 
Zatím vše, témata probereme na schůzi zástupců odd./klubů 2.6.. Za pozornost děkuje M. Nováková 



 
 


