
Informace o právní subjektivitě a o činnosti ZpčBaS, o.s. 

3. listopadu 2011 zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR právní subjekt s názvem 

Západočeský badmintonový svaz, o.s. (zkráceně ZpčBaS, o.s.) 
a přidělilo mu IČO 22767746.  
Sdružení sídlí na adrese Hřbitovní 24, 312 00 Plzeň. 
V souladu se stanovami sdružení a stanovami Českého badmintonového svazu je  o.s. ZpčBaS členem 
ČBaS a nadále zůstává členem Plzeňského krajského sdružení ČSTV. 

Členy VV ZpčBaS jsou: 

Milada Nováková 
(předsedkyně) 

miladanovakova@centrum.cz 602169692 

Jaroslav Sobota sobol@centrum.cz 605935041, 775935041 

Jan Segeč jsegec@centrum.cz 774294044 

Božena Behenská bozena.behenska@centrum.cz  734516283 

Tomáš Knopp skjupiter@centrum.cz 775357057 

Členem pověřeným kontrolou je: 
Kateřina Chmelíčková katerinachmelickova@seznam.cz 777298813 

Výbor se bude pravidelně scházet  každý lichý měsíc vždy první středu v 17 hodin ve školním klubu 
25. ZŠ v Plzni. V případě potřeby budou členové VV operativně svoláni v jiném termínu. 

První schůzka VV ZpčBaS se konala dne 16. listopadu 2011 a byly na ní projednány tyto záležitosti: 
 V průběhu sezóny chceme v případě zájmu uspořádat jak školení trenérů (termín 

pravděpodobně po 1.1.2012), tak i školení rozhodčích (termín při VCmP, t. j. 3.-4.3.2012). 
Žádáme proto oddíly a kluby, aby své požadavky (předpokládané počty zájemců) předběžně 
sdělily na adresu M.Novákové (miladanovakova@centrum.cz) co možná nejdříve.    

 V průběhu listopadu zpracuje VV seznam mládežnických turnajů v r. 2012, kterých by se 
zúčastnily výběry kraje (spolupráce M.Nováková, J.Segeč) a připraví návrh ekonomických 
podmínek pro účastníky jednotlivých turnajů. Definitivní podobu materiálu schválí VV ZpčBaS 
na své lednové schůzi a následně jej zveřejní na webu svazu.  

 Předsedkyně VV ZpčBaS bude informovat  VV ČBaS o vzniku sdružení. 
 Všichni členové VV se pokusí  pomoci řešit záležitost vedení účetní evidence sdružení po 

1.1.2012 pro případ, že by se podmínky setrvání v PKS ČSTV ( které tuto činnost dosud 
zajišťuje) staly nepřijatelnými nebo finančně neúnosnými.  

 VV žádá všechny sdružené subjekty, aby svými tipy na vhodnou účetní firmu či osobu 
samostatně výdělečně činnou v této oblasti  pomohly záležitost vedení účetní evidence do 
budoucna řešit.  

 VV bere na vědomí současnou finanční situaci sdružení (prostředky ve výši cca 40 000 u PKS) 
s tím, že na straně  pohledávek lze očekávat doplatek ČBaS (ve výši 10 000 Kč) za služby PKS 
v r. 2011, na straně závazků náklady spojené s činností RSC v listopadu a prosinci (odměny 
trenérům, míčky, příp. náklady na soustředění).  

 VV byl seznámen se skutečností, že RSC bylo schváleno VV ČBaS a jeho činnost pro období 9-
12/2011 podpořena částkou 28 560 Kč (nájmy tělocvičny, odměny trenérům, míčky). 
Zařazení hráči se v tomto období podílejí  příspěvkem ve výši 200 – 500 Kč za hráče (dle míry 
zapojení).  Činnost skupiny hráčů bude pravidelně hodnocena. 

 Připravuje se koncepce seriálu turnajů pro neregistrované hráče (ve 2.části sez.2011/12). 
  VV ZpčBaS sleduje vývoj situace v ČSTV a předpokládá, že další kroky podnikne – v souladu 

s výsledky jednání ve VV ČBaS) po bližším seznámení s výsledky VH ČSTV a schůze zástupců 
svazů sdružených v Plzeňském krajském sdružení ČSTV. 

V Plzni 17.11.2011, zapsala M.Nováková 
Příloha – Stanovy Západočeského badmintonového svazu, o.s. 
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