Zápis
z ustavující valné hromady Zápdočeského badmintonového svazu, o.s.
konané 2. září 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: zástupci 12 oddílů a klubů dle prezenční listiny (USK, Jupiter, Bílá Hora, Doubravka,
Chrást, BKV Plzeň, Ostrov, Chlumčany, Nejdek, Slavoj Plzeň, Dobřany, Sn K.Vary) a
předsedkyně Zpč. BaS v Plzni. Prezenční listina je přílohou (č. 1) tohoto zápisu.

------------------------Program:
Část I – jednání se vztahem k o.s. Západočeský badmintonový svaz – dle předem zaslaného programu
Část II – příprava nové soutěžní sezóny, aktuální informace z badmintonového dění
Část I
Ø Zahájení
Ø Přípravný výbor ZpčBaS, o.s. (návrh, projednání a schválení)
Ø Pracovní předsednictvo, mandátová a volební komise, předsedající ustav. VH (návrh,
projednání, schválení)
Ø Jednací řád ustavující VH, volební řád ustavující VH (návrh, projednání, schválení)
Ø Stanovy Západočeského badmintonového svazu, o.s. (návrh, projednání, schválení)
Ø Organizační řád Západočeského badmintonového svazu, o.s. (návrh, projednání, schválení)
Ø Volby předsedy ZpčBaS, o.s., volby členů výkonného výboru a člena pověřeného kontrolou
Ø Usnesení ustavující VH ZpčBaS, o.s.
Část II
Ø
Ø
Ø
Ø

Základní dokumenty pro řízení regionálních soutěží v průběhu sez. 2011/12
Termínový kalendář (návrh, doplnění) a závazné termíny
Informace o hospodaření v r. 2011
Informace o dění v oblasti talentované mládeže (třístupňový systém schválený VV ČBaS a
jeho jednotlivé části)
Ø Informace z VV ČBaS, PKS ČSTV a další
Podrobněji k části I:
• Přivítání účastníků a zahájení VH provedla předsedkyně Západočeského badmintonového svazu M. Nováková. Seznámila s průběhem období od květnové schůze zástupců badmintonových oddílů a klubů, během kterého byly připraveny a zveřejněny základní dokumenty nově
vznikajícího občanského sdružení.
• Přítomní zástupci badmintonových oddílů a klubů schválili složení přípravného výboru
ZpčBaS, o.s. (Milada Nováková, Lukáš Hegner, Tomáš Knopp).
• Do pracovního předsednictva byli navrženi a schváleni M. Nováková, L. Hegner, T. Knopp,
do návrhové a volební komise Jiří Mácha a Adam Čechura, předsedající VH M. Nováková.
• Jednací a volební řád ustavující VH ZpčBaS, o.s. (příl. č. 2 a 3 zápisu) byly projednány a bez
zásadních změn schváleny v navrženém znění.
• Zaslaný návrh Stanov ZpčBaS, o.s. byl podrobně diskutován a navržené změny (příloha č. 4
zápisu) po schválení doplněny. Schválené znění Stanov ZpčBaS, o.s. je přílohou č. 5 zápisu.
• Návrh organizačního řádu ZpčBaS, o.s. byl diskutován a bez zásadních změn přijat
v navrženém znění (příloha č. 6 zápisu).
• V úvodu volebního aktu byla schválena forma volby – veřejné hlasování. Průběh voleb a
výsledky voleb jsou v příloze č. 7 zápisu.
• Usnesení ustavující VH je přílohou č. 8 zápisu.

Podrobněji k části II:
•

•

•
•

•

•

S ohledem na omlouvenou nepřítomnost předsedy STK J.Soboty informovala předsedkyně
Zpč. BaS o družstvech přihlášených do sdruženého krajského přeboru A, B a M pro
nadcházející sezónu. Rozpis soutěží dospělých na regionální úrovni bude zveřejněn na
webových stránkách v nejbližších dnech.
Doplněk rozpisu soutěží mládeže na regionální úrovni pro sez. 2011/12 nebyl oproti předchozí
sezóně zásadním způsobem změněn. M. Nováková připomněla termín pro přihlášení družstev
žáků a dorostu do SKP (30.9.), vyzvala k dodržování stanoveného limitu pro startovné na
soutěžích jednotlivců (kateg. U13 až U19) a informovala o možných změnách termínů KP
družstev žáků a družstev dorostu. Doplněk RS je přílohou č. 9 zápisu.
Termínový kalendář sezóny2011/12 byl doplněn o pořadatele dosud neobsazených
kvalifikačních i otevřených turnajů. Doplněný TK je přílohou č. 10 zápisu.
M. Nováková podala informaci o hospodaření Zpč. BaS v r. 2011. Současný stav finančních
prostředků u PKS je 47 907 Kč (v příjmových položkách figuruje dotace KÚ ve výši 20 000
Kč na talentovanou mládež, dotace ČBaS na TM ve výši 17 914 Kč, dotace Nadace 700 let m.
Plzeň na VCmP ve výši 15 000 Kč, příspěvek MMP na tuto akci ve výši 3000 Kč, příspěvek
ČBaS na platby za služby PKS ČSTV – I.pololetí ve výši 10 000 Kč, příjmy z reklamy ve
výši 12 250 Kč a vlastní příjmy svazu ve výši 53 200 Kč; ve výdajových položkách především
náklady spojené s VCmP ve výši 50 446 Kč, výjezdy mládežnických výběrů na akce v průběhu roku ve výši 38 726 Kč, režijní náklady ve výši 6 981 Kč, dohody o provedení práce ve
výši 3 000 Kč a další drobné výdaje). Přehled hospodaření po jednotlivých položkách je k dispozici. M.Nováková ve svém vystoupení požádala o urychlenou úhradu schválených plateb za
start v regionálních soutěžích družstev.
V části týkající se změn v systému péče o talentovanou mládež byly podány informace o podání žádosti o zřízení regionálního sportovního centra (schůzka hráčů a jejich rodičů, jejich
souhlas se systémem a finanční spoluúčastí, zpracování a odeslání žádosti a zamýšlené organizace činnosti). Podrobnosti na web. stránkách zpč.svazu budou průběžně doplňovány.
Dále byly podány informace o aktuálních událostech v ČBaS, PKS ČSTV a o nejbližších
připravovaných akcích (účast hráčů na Czech Sokol Cupu, výjezd výběru oblasti na turnaj
v Dánsku, záměr uskutečnit školení trenérů v podzimní části sezóny, Mistrovství ČR přidělené
odd. badmintonu T. J. Sokol Plzeň – Doubravka, připravované možnosti provozování
rekreačního badmintonu v menších místech v okolí Plzně, záměr zorganizovat ligu neregistrovaných – seriál několika turnajů a další).

V Plzni 4. září 2011
Zapsala Milada Nováková

----------------------------------------Přílohy:
1. Prezenční listina ustavující VH Západočeského badmintonového svazu, o.s.
2. Jednací řád ustavující VH ZpčBaS, o.s.
3. Volební řád ustavující VH ZpčBaS, o.s.
4. Průběh jednání o znění Stanov Zpč BaS, o.s.
5. Stanovy ZpčBaS, o.s. – schválené znění
6. Organizační řád ZpčBaS, o.s. – schválené znění
7. Průběh a výsledky voleb předsedy VV ZpčBaS, o.s., členů VV a člena pověřeného kontrolou
8. Usnesení ustavující VH ZpčBaS, o.s.
9. Doplněk RS 2011/12 – soutěže mládeže na regionální úrovni
10. Termínový kalendář sezóny 2011/12.

Příloha č. 2

Zápisu z ustavující VH ZpčBaS, o.s.

JEDNACÍ ŘÁD
ustavující Valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s.(dále jen ZpčBaS)
dne 2. září 2011 v Plzni
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 ustavující VH dále mají stávající členové VV Západočeského badmintonnového svazu (předsedkyně, předseda STK a hospodář svazu), všichni tři s hlasem poradním;
dále navržení členové nového VV (pokud už nejsou delegáty za svůj oddíl/klub) 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. Diskusní 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., jeli 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.
---------------------------------------Schváleno ustavující VH 2.9.2011
(pro 12, tj. všemi hlasy)

Příloha č. 3

Zápisu z ustavující VH ZpčBaS, o.s.

Volební řád ustavující VH Západočeského
badmintonového svazu, o.s.
Dle tohoto volebního řádu se provádí volba předsedy Západočeského badmintonového svazu, o.s., členů VV
ZpčBaS a volba člena pověřeného kontrolou.
Článek 1
Volba předsedy ZpčBaS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Každý delegát ustavující VH s hlasem rozhodujícím může předložit návrh na osobu předsedy ZpčBaS.
Návrh musí být předán nejpozději do zahájení volebního aktu.
Po zahájení volebního aktu už nemůže být předložen žádný návrh.
VH rozhodne veřejným hlasováním o způsobu volby (tajná x veřejná).
Předseda ZpčBaS je volen pouze ze zúčastněných členů Zpč BaS, o.s. O nepřítomné osobě není možné
hlasovat.
Oznámený kandidát na předsedu ZpčBaS musí přijmout svoji kandidaturu a pronést uchazečskou řeč
s vyjádřením nejbližších strategických plánů na činnost sdružení.
V případě jednoho kandidáta na předsedu ZpčBaS rozhoduje o jeho zvolení nadpoloviční počet hlasů
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
V případě, že je více než jeden kandidát na předsedu ZpčBaS, vytvoří se kandidátka dle uchazečů na
předsedu ZpčBaS a tajnou volbou se na hlasovacích lístcích vybere kandidát s největším počtem získaných
hlasů. Ostatní kandidáti vypadávají z dalších kol voleb.
Získá-li vítězný kandidát nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, je zvolen
předsedou Západočeského badmintonové svazu, o.s.
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 rozhodujícím,
není do funkce předsedy ZpčBaS 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
Předseda ZpčBaS navrhuje jmenovitě a s uvedením funkce ve VV kandidáty na členy VV ZpčBaS pro
nadcházející volební období.
Návrh musí být předán nejpozději do zahájení volebního aktu.
Po zahájení volebního aktu už nemůže být předložen žádný návrh.
Kandidáti jsou voleni především ze zúčastněných členů ZpčBaS na VH ZpčBaS. O nepřítomné osobě je
možné hlasovat pouze tehdy, jestliže je VH předložen písemný souhlas nepřítomného kandidáta a objasněny
důvody jeho nepřítomnosti.
Oznámený kandidát na člena VV ZpčBaS musí přijmout svoji kandidaturu a funkci ve VV a pronést
stručnou uchazečskou řeč s vyjádřením plánů na činnost ZpčBaS.
O zvolení kandidáta za člena VV ZpčBaS, o.s. rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů
s hlasem rozhodujícím.
Nezíská-li navrhovaný kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím není zvolen za člena VV ZpčBaS.
O každém navrhovaném členu VV ZpčBaS se hlasuje samostatně.
Maximální počet volených členů VV ZpčBaS je 5 (vč. předsedy VV).
Článek 3
Volba člena pověřeného kontrolou

Volba člena pověřeného kontrolou je prováděna obdobným způsobem jako volba členů VV ZpčBaS.
---------------------------------------Schváleno ustavující VH 2.9.2011
(12 pro, t. j. všemi hlasy)

Příloha č. 4
Zápisu z ustavující VH ZpčBaS, o.s.

Průběh jednání o základním dokumentu Západočeského badmintonového svazu, o.s.
(Stanovy Zpč.BaS, o.s.)
-------------------------------------------------------------------------------------Předmětem diskuse a následného hlasování byly tyto části stanov ZpčBaS předložených v návrhu:
Č. III – sídlo sdružení
Z diskuse vyplynulo, že většina přítomných považuje za dostatečné uvést za sídlo sdružení město
Plzeň. V případě potřeby bude doplněna konkrétní adresa: Hřbitovní 24, 312 16 Plzeň
Hlasování: 12/0/0, návrh přijat
Č. VII – členství ve sdružení
Diskuze se týkala především
• Formulace první věty vymezující podmínky členství - upravena do konečné podoby;
hlasování 12/0/0, návrh přijat;
• Potřeby vložení odstavce o prvních členech sdružení do závěru č. VII/1; hlasování 12/0/0,
návrh přijat;
• Povinností člena sdružení (navrženo použít konečné znění dle Organizačního řádu a navržené
znění č. VII/3 zcela nahradit zněním hl. IV, čl. 9 pasáží týkající se povinností členů sdružení);
hlasování 12/0/0, návrh přijat;
• Pravomocí v případech vyloučení ze sdružení pro hrubé porušení stanov (rozdělení
kompetencí mezi výbor a VH); hlasování 7/1/4, návrh přijat;
• Formulace důvodů pro vyloučení člena sdružení (protinávrh vypustit z formulace „zájmy“;
hlasování o protinávrhu 1/9/2 – protinávrh nebyl přijat).
Č. VIII – Organizační uspořádání sdružení
Diskuze se týkala především:
• Formulace druhé věty odstavce týkajícího se Valné hromady ZpčBaS, o.s. (vypuštění obsahu
závorky); hlasování 11/1/0;
• Potřeby vložení údajů o prvních členech výboru, prvním členovi pověřeném kontrolou a
prvním předsedovi sdružení; hlasování 12/0/0, návrh přijat;
• Záležitosti člena pověřeného kontrolou: byl předložen protinávrh na zřízení kontrolní komise
sdružení, hlasování o protinávrhu 1/9/2 – protinávrh nebyl přijat;
• Délky volebního období prvních členů VV, člena pověřeného kontrolou a předsedy VV sdružení tak, aby bylo možné dosáhnout návaznosti regionál. VH a Sněmu ČBaS popsané ve
stanovách , hlasování 12/0/0, návrh přijat;
• Fyzických osob jakožto členů sdružení a jejich hlasovacího práva (z diskuze vyplynulo, že
v případě nárůstu počtu zájemců o individuální členství bude záležitost řešena nastavením
podmínek pro jejich zastupování a následnou úpravou stanov sdružení)
Č. IX – Hospodaření sdružení
V diskusi byla vysvětlena záležitost „vedlejší výdělečné činnosti“ a potřeba postupného dořešení
právních otázek s ní spojených. Provedena formální úprava textu – hlasování 12/0/0, návrh přijat.

Příloha č. 5

Zápisu z ustavující VH ZpčBaS, o.s.

Stanovy Západočeského badmintonového svazu, o.s.
I.

Forma:

II. Název:
III. Sídlo:

Občanské sdružení
Západočeský badmintonový svaz, o.s.
Sídlem sdružení je Plzeň, Hřbitovní 24, PSČ 312 16

IV. Charakter sdružení:
•
•
•

Západočeský badmintonový svaz je právnickou osobou ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
Západočeský badmintonový svaz je občanským sdružením působícím na území Plzeňského a
Karlovarského kraje.
Zkratka názvu sdružení je ZpčBaS, o.s.

V. Základní cíle sdružení:
Ø Organizovat a řídit činnost badmintonového hnutí na území Plzeňského a Karlovarského kraje
(Západočeská oblast);
Ø Organizovat a řídit badmintonové soutěže na území Plzeňského a Karlovarského kraje;
Ø Podporovat růst členské základny, rozvíjet výkonnostní růst hráčské základny, zabezpečovat
vzdělávání pro trenéry, rozhodčí a další funkcionáře;
Ø Obhajovat zájmy svých členů;
Ø Vhodnými formami propagovat badmintonové hnutí na území Plzeňského a Karlovarského
kraje;
Ø Provozovat hospodářskou činnost ke zlepšení ekonomických podmínek pro vlastní činnost
v souladu s platnými právními předpisy.
VI. Formy činnosti sdružení jsou zejména:
•
•
•
•
•

Spolupráce se sportovními subjekty na území Plzeňského a Karlovarského kraje;
Spolupráce se vzdělávacími zařízeními všech stupňů;
Propagační a popularizační činnost;
Semináře, školící a doškolovací akce, krátkodobé kursy;
Informační činnost.

VII. Členství ve sdružení:
1. Členy sdružení jsou:
o právnické osoby (badmintonové kluby a oddíly působící na území Plz. a Karlov.kraje)
o fyzické osoby nezařazené do těchto klubů/oddílů,
které přistoupily ke stanovám sdružení a byly přijaty za členy sdružení v souladu s těmito
stanovami. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky provedeného

valnou hromadou sdružení (dále jen VH). O přijetí rozhodují členové sdružení na časově
nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně (zápis z VH).
Sdružení vede evidenci členů.
Prvními členy sdružení jsou osoby, které předložily písemnou přihlášku přípravnému výboru
před vznikem sdružení a jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Stanov. Jejich členství vzniká
registrací ZpčBaS, o.s. u MV ČR.
2. Člen sdružení má právo:
o Zúčastnit se VH sdružení,
o Být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení, podávat návrhy, klást otázky;
o Být informován o činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat výhod plynoucích ze členství.
Zástupci členů – právnických osob – jsou povinni prokázat své zmocnění k jednání za takovou
právnickou osobu, vč. nominace do orgánů sdružení, písemně.
3. Člen sdružení má povinnost:
o Řídit se Stanovami ZpčBaS, o.s.;
o Respektovat další obecné i sportovně-technické dokumenty vydané ČBaS a ZpčBaS, o.s. (vč.
dokumentů vydaných komisemi těchto orgánů).
4. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit sankce, pokud činnost člena bude
v rozporu se zájmy a stanovami sdružení. Jde především o:
o Písemné napomenutí člena sdružení (provede výbor sdružení)
o Vyloučení ze sdružení v případě hrubého porušení stanov sdružení (navrhne výbor sdružení,
rozhodne VH sdružení).
5. Členství ve sdružení zaniká:
o Vystoupením člena ze sdružení (oznamuje se doporučeným dopisem adresovaným výboru
sdružení)
o Vyloučením člena
o Zánikem člena – právnické osoby
o Úmrtím člena – fyzické osoby
o Zánikem sdružení

VIII: Organizační uspořádání sdružení:
Strukturu Západočeského badmintonového svazu, o.s., tvoří:
§
§
§
§

Valná hromada ZpčBaS (pro účely těchto stanov také „VH sdružení“)
Výkonný výbor ZpčBaS
Předseda ZpčBaS
Člen pověřený kontrolou

Valná hromada ZpčBaS je nejvyšším orgánem sdružení. Mohou se jí zúčastnit všichni členové ZpčBaS,
o.s., každá právnická osoba je na ní zastoupena jedním zástupcem. VH se zúčastní také výbor ZpčBaS,
o.s., jeho předseda a člen pověřený kontrolou (všichni s hlasem rozhodujícím). Zúčastnit se mohou
také hosté (bez práva hlasovacího).
Řádnou VH svolává nejméně jedenkrát ročně (pravidelně v období před Sněmem Českého
badmintonového svazu – dále jen ČBaS) předseda ZpčBaS. VH se sejde také, pokud o to požádá
nejméně jedna třetina členů sdružení nebo o tom rozhodne výbor ZpčBaS. Termín svolání je

nejpozději do 14 dnů od požádání. V pozvánce na VH musí být kromě místa a data konání VH uveden
program jednání.
Rozhodnutí VH se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční
většina přítomných členů sdružení.
VH je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. Pokud svolaná VH
není usnášení schopná nebo se v průběhu jednání stane neusnášeníschopnou, svolává se nejpozději
do 14 dnů náhradní VH sdružení se stejným programem jednání, která přijetí rozhodnutí schvaluje
prostou většinou hlasů přítomných členů sdružení. Zápis z jednání VH podepisuje spolu s předsedou
sdružení zvolený člen výboru ZpčBaS (ověřovatel).
Zápis z jednání se zveřejňuje na webových stránkách Západočeského badmintonového svazu, o.s.
VH ZpčBaS má následující pravomoci:
o
o
o
o
o
o

Rozhoduje o přijetí za člena sdružení a o vyloučení člena sdružení;
Volí výbor ZpčBaS, předsedu ZpčBaS a člena pověřeného kontrolou na roční volební období;
Schvaluje zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření ZpčBaS;
Doplňuje a mění stanovy ZpčBaS;
Stanovuje členské příspěvky;
Volí delegáty na Sněm Českého badmintonového svazu.

Výkonný výbor ZpčBaS řídí činnost sdružení mezi jednáními VH. Tvoří jej předseda sdružení a čtyři
další členové, volení VH. Výbor se schází podle potřeby, schůzi svolává předseda ZpčBaS na základě
požadavku kteréhokoli člena výboru. Z jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda ZpčBaS.
Výbor provádí především:
o Řízení soutěží v průběhu sezóny
o Přípravu jednání VH
Výbor spolupracuje s Českým badmintonovým svazem.
Prvními členy Výboru ZpčBaS jsou z rozhodnutí přípravného výboru:
Ing. Milada Nováková, bydl. Plzeň, Hrádecká 45, nar. 5.9.1949
Ing. Jaroslav Sobota, bydl. Plzeň, Masarykova 30, nar. 7.12.1979
Ing. Božena Behenská, bydl. Plzeň, Bzenecká 36, nar. 2.11.1967
Mgr. Jan Segeč, bydl. Most, V rokli 335, nar. 4.4.1978
Tomáš Knopp, bydl. Plzeň, Jesenická 3, nar. 4. 2. 1974
Předseda ZpčBaS:
o Jedná jménem sdružení
o Zastupuje ZpčBaS ve VV ČBaS, jehož je z titulu své funkce členem
Prvním předsedou ZpčBaS, o.s. je z rozhodnutí přípravného výboru
Ing. Milada Nováková, bydl. Plzeň, Hrádecká 45, nar. 5.9.1949
Člen pověřený kontrolou:
o Je volen VH
o Provádí kontrolu hospodaření a činnosti ZpčBaS
o Informuje VH o výsledcích své kontrolní činnosti
Prvním členem pověřeným kontrolou je z rozhodnutí přípravného výboru
Ing. Kateřina Chmelíčková, bydl. Plzeň, Josefa Lady 14, nar 17.4.1984

Funkční období prvních členů orgánů ZpčBaS jmenovaných přípravným výborem trvá do 30.6.2012.
IX. Hospodaření sdružení
1)
•
•
•
2)
3)

Majetek sdružení vzniká
z příspěvků členů sdružení,
z grantů, dotací a darů
z vedlejší výdělečné činnosti ZpčBaS.
Návrh rozpočtu zpracovává výbor sdružení a schvaluje jej VH.
Získané prostředky jsou používány na pokrytí nákladů spojených
• s administrativně-správními výdaji ZpčBaS
• se sportovní činností organizovanou ZpčBaS.
4) Kontrolu hospodaření provádí člen sdružení pověřený kontrolou.
X. Závěrečná ustanovení

1. ZpčBaS je součástí Českého badmintonového svazu jako orgán II.řídícího stupně dle Stanov
ČBaS (čl. 6 a 15). Za ZpčBaS jedná ve všech věcech ve vztahu k ČBaS předseda sdružení,
případně jím pověřený člen výboru sdružení.
2. Stanovy sdružení mohou být měněny pouze rozhodnutím VH, ke schválení změn je zapotřebí
souhlas nadpoloviční většiny všech členů sdružení.
3. Sdružení zanikne rozhodnutím VH schváleným hlasy nejméně dvou třetin všech členů
sdružení.
4. V případě zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená VH, která
rozhodla od zrušení sdružení.
5. Tyto stanovy byly schváleny prvními členy sdružení v Plzni dne 2.9.2011 a ode dne registrace
MV ČR jsou platné.

Příloha č. 1
První členové ZpčBaS, o.s.
a) Právnické osoby
Název
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

USK Plzeň (oddíl badmintonu)
SK Jupiter
TJ Slavoj Plzeň (odd. badmintonu)
T. J. Sokol Pz – Doubravka(odd. badm.)
TJ Keramika Chlumčany (odd.badm.)
TJ Dobřany (oddíl badmintonu)
TJ Jiskra Nejdek (odd.badmintonu)
TJ Ostrov (oddíl badmintonu)
TJ Slovan K.Vary (odd.badmintonu)
TJ Spartak Chrást (odd.badmintonu)
TJ Bílá Hora (odd.badmintonu)
Badmintonový klub Vlaštovka Plzeň

2.
Fyzické osoby:
Nejsou

IČ
26517615
70837015
00480118
14707209
14706814
18240151
18227813
00668508
00520179
00668575
00523372
64354253

Sídlo
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Jesenická 3, 323 00 Plzeň
Třebízského 12, 300 00 Plzeň
Hřbitovní 42, 312 16 Plzeň
33442 Chlumčany
Dobřany
36221 Nejdek
Studentská1300, 36301 Ostrov
Dr. Bechera 18, 360 00 Karlovy Vary
Chrást u Plzně
Nad Štolou 716, 30100 Plzeň
Žlutická 64, 32300 Plzeň

Příloha č. 6

Zápisu z ustavující VH ZpčBaS, o.s.

Organizační řád

Západočeského badmintonového svazu, o.s. (zkratkou ZpčBaS, o.s.)
Západočeský badmintonový svaz, o.s. vznikl na základě rozhodnutí ustavující valné hromady
dne 2. září 2011 schválení Stanov ZpčBaS, o.s. registrací u MV ČR pod číslem …………………………… dne
………………………………
Hlava I.
Základní ustanovení
Článek 1
a) Západočeský badmintonový svaz, o.s. (zkratkou ZpčBaS, o.s.) je právnickou osobou ve smyslu
zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
b) Západočeský badmintonový svaz, o.s. je dobrovolným sdružením fyzických a právnických
osob na území Plzeňského a Karlovarského kraje, které projeví svoji vůli stát se členem
sdružení a vyjádří písemně svůj souhlas s posláním sdružení a jeho stanovami.
c) Západočeský badmintonový svaz, o.s. je součástí Českého badmintonového svazu a ve smyslu
části III, § 6 těchto stanov je orgánem 2.řídícího stupně ČBaS.
d) Základními dokumenty pro činnost Zpč BaS, o.s. jsou Pravidla badmintonu, Soutěžní řád ČBaS,
Registrační řád ČBaS, Přestupní řád ČBaS, Rozpis soutěží a další dokumenty k provozování
sportu, Stanovy ČBaS, Organizační řád ČBaS, Disciplinární řád ČBaS, Směrnice o členství
v ČBaS, Ekonomické směrnice pro činnost svazu a jiné, vyplývající z příslušnosti k ČBaS.
e) Dalšími základními dokumenty jsou:
Ø Podpisový vzor předsedy sdružení (statutární osoba sdružení);
Ø Podpisové vzory členů výkonného výboru ZpčBaS, o.s. k podepisování dokumentů a písemností za sdružení (rozhoduje výbor sdružení);
Ø Podpisový vzor pro účet v bance či účtování v ČBaS.
Hlava II.
Hlavní úkoly
Článek 2
Západočeský badmintonový svaz, o.s. organizuje a metodicky usměrňuje podle základních
dokumentů badminton na území Plzeňského a Karlovarského kraje prostřednictvím
a) Člena VV pověřeného sportovně – technickou agendou, který řídí sportovní soutěže na
území Plzeňského a Karlovarského kraje vč. inform. servisu (webové stránky svazu),
organizuje školení a doškolení rozhodčích - STK;
b) Člena VV pověřeného trenérsko – metodickou agendou, který zabezpečuje přípravu trenérů
a jejich odborný růst, podílí se na činnosti regionálního sportovního centra mládeže, organizuje školení a doškolení trenérů - TMK;
c) Člena VV pověřeného ekonomickou agendou, který se podílí na vytváření materiální základny
Zpč BaS, o.s. a jejím rozdílení, řídí či provozuje vlastní hospodářskou, obchodní a marketinkovou činnost svazu, zajišťuje vedení účetní evidence - EK.
d) Člena VV pověřeného propagací a rozvojem badmintonového hnutí v oblasti, který připravuje
a organizuje akce pro aktivní hráče, propaguje a rozvíjí u široké veřejnosti zájem o badminton
jako „sport pro všechny“.

Všichni členové VV se podílejí na propagaci badmintonového hnutí organizací akcí a spoluprací
s médii.
Přílohou Organizačního řádu Zpč BaS jsou náplně činnosti jednotlivých členů VV.
Hlava III.
Organizační výstavba Zpč BaS, o.s.
Článek 3

Ø Západočeský badmintonový svaz, o.s. je orgánem 2.řídícího stupně Českého
badmintonového svazu ve smyslu Stanov ČBaS.
Ø Západočeský badmintonový svaz, o.s. se může stát kolektivním členem územní
organizace Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV).
Ø Západočeský badmintonový svaz má právo stanovovat a vybírat členské příspěvky.

Článek 4
Valná hromada Západočeského badmintonového svazu, o.s. (dále jen „sdružení“) je nejvyšším
orgánem sdružení, kterou tvoří delegáti badmintonových oddílů/klubů Plzeňského a Karlovarského
kraje (jeden zástupce na každý oddíl/klub) a volení členové VV s hlasem rozhodujícím. VH volí 5tičlenný výkonný výbor sdružení a člena pověřeného kontrolou na roční funkční období. Řádná valná
hromada sdružení vždy předchází Sněmu ČBaS a volí kromě VV sdružení řádné delegáty na Sněm
ČBaS a jejich náhradníky. VH se řídí schváleným jednacím řádem.
Článek 5
Výkonný výbor ZpčBaS, o.s. je v období mezi VH sdružení stálým orgánem pro operativní řízení
badmintonového svazu na úrovni jeho ustavení. Rozhoduje o všech záležitostech, pokud toto není
stanovami ZpčBaS, ČBaS či jinými předpisy stanoveno jinak. Schází se minimálně čtvrtletně,
projednává a předem schvaluje všechny akce v rámci činnosti jednotlivých členů VV, zejména pokud
jsou spojeny s ekonomickými dopady na činnost sdružení.
Článek 6
Předseda ZpčBaS, o.s. řídí činnost sdružení , zastupuje je navenek a jedná jeho jménem v písemném i
osobním styku. Má podpisové právo (oprávnění) za sdružení spolu s členem pověřeným ekonomickou agendou sdružení. Je členem VV ČBaS s hlasem rozhodujícím. Zodpovídá za řádné plnění
úkolů v oblasti řízení, hospodaření a dalších (vč. propagace badmintonu). Svolává VV sdružení a vede
jeho jednání. Zpracovává a předkládá hodnotící zprávy pro jednání VH sdružení.
Článek 7
Pro operativní řízení činností sdružení se zřizují tyto funkce:
• Člen VV pověřený sportovně – technickou agendou (sportovně – technický komisař)
• Člen VV pověřený ekonomickou agendou (ekonomický komisař )
• Člen VV pověřený trenérsko – metodickou agendou (trenérsko – metodický komisař)
• Člen VV pověřený propagací a rozvojem badmintonového hnutí.
V případě, že nebude některá ze shora uvedených funkcí obsazena, je možná kumulace činností.
Hlava IV
Oddíly/kluby badmintonu
Článek 8
Členy Západočeského badmintonového svazu, o.s. jsou badmintonové kluby (dále jen „kluby“) nebo
oddíly badmintonu (dále jen „oddíly“), které se písemně přihlásí do ZpčBaS a v přihlášce vyjádří svůj

souhlas s posláním ZpčBaS a jeho stanovami. Členy ZpčBaS přijímá valná hromada sdružení. Kluby
mají právní subjektivitu. Oddíly (jako součást víceúčelových sportovních klubů, TJ nebo jiných organizací) jsou bez právní subjektivity a platnost přihlášky k ZpčBaS musí potvrdit zastřešující subjekt, ve
kterém oddíl pracuje. Členové oddílů a klubů tvoří členskou základnu ZpčBaS, o.s.
Fyzické osoby, stojící mimo oddíly/kluby se přihlašují samostatně. Kombinace individuálního členství
ve sdružení s členstvím v oddíle/klubu, který je členem sdružení, není možná.
Článek 9
Členové klubů/oddílů mají právo:
Ø Být voleni za delegáta na Sněm ČBaS
Ø Podílet se na řízení sdružení tím, že mohou být voleni do funkcí v orgánech svazu;
Ø Uplatňovat svoji vůli na VH sdružení i na Sněmu ČBaS prostřednictvím volených delegátů;
Ø Účastnit se soutěží organizovaných ZpčBaS a dalšími orgány ČBaS;
Ø Zúčastnit se školení trenérů, rozhodčích a dalších funkcionářů;
Ø Využít nabídku na metodickou pomoc;
Členové sdružení mají právo na obhajobu svých zájmů a na uplatňování svých práv v rámci sdružení.
Členové klubů/oddílů mají povinnost:
Ø Řídit se Stanovami ZpčBaS, o.s.
Ø Respektovat další obecné i sportovně – technické dokumenty vydané ČBaS a ZpčBaS, o.s. (vč.
dokumentů vydaných komisemi těchto orgánů).

V Plzni dne 2.9.2011

--------------------------------------------------------Schváleno ustavující VH
(pro 12 – tj. všemi hlasy)

Přílohy Organizačního řádu ZpčBaS, o.s.:
• Popis činnosti sportovně – technického komisaře ZpčBaS, o.s.
• Popis činnosti trenérsko – metodického komisaře ZpčBaS, o.s.
• Popis činnosti ekonomického komisaře ZpčBaS, o.s.
• Popis činnosti člena pověřeného propagací a rozvojem badmintonového hnutí
• Popis činnosti člena pověřeného kontrolou

Popis činnosti sportovně – technického komisaře ZpčBaS, o.s.
I.

Základní ustanovení

Sportovně – technický komisař (STK) je členem výkonného výboru ZpčBaS. Jeho hlavním úkolem je řídit sportovní
činnost členů ZpčBaS, průběžně zajišťovat publikaci výsledků, spravovat webové stránky sdružení.

II. Zásady činnosti
Sportovně – technický komisař
Ø Připravuje soutěže a jejich rozpisy a v návaznosti na celostátní TK doplňuje kalendář soutěží;
Ø Zpracovává sportovně – technické dokumenty a předkládá je VV ZpčBaS, o.s. ke schválení;
Ø Kontroluje a dohlíží na dodržování schválených zásad a pravidel stanovených vydanými sportovně –
technickými dokumenty;
Ø Zpracovává, ověřuje a vydává výsledky sportovních soutěží;
Ø Připravuje školení a doškolení rozhodčích a spolupracuje v tomto směru s KR ČBaS;
Ø Vede evidenci kvalifikovaných rozhodčích v oblasti;
Ø Zajišťuje diplomy, medaile a poháry pro nejlepší družstva v soutěžích;
Ø Schvaluje výjimky z obecně platných zásad pro starty v jednotlivých věkových kategoriích (především
povolení startu „ob kategorii“ či zařazení hráče mladšího 15 let do družstev dospělých);
Ø Spolupracuje s oddíly Plzeňského a Karlovarského kraje a projednává s nimi návrhy na úpravy
regionálních sportovně – technických dokumentů;
Ø Spravuje webové stránky ZpčBaS, o.s.;
Ø Spolupracuje se správcem webových stránek ČBaS;
Ø Pravidelně informuje VV sdružení o své činnosti;
Ø Na VH sdružení pravidelně hodnotí uplynulou sezónu, předkládá zprávu o své činnosti a návrhy na
úpravy soutěží řízených VV ZpčBaS.

III. Závěrečná ustanovení
Sportovně – technický komisař ZpčBaS je volen VH sdružení.
V průběhu volebního období může ke spolupráci přizvat dalšího člena sdružení.

Popis činnosti trenérsko – metodického komisaře ZpčBaS, o.s.
I. Základní ustanovení
Trenérsko – metodický komisař (TMK) je členem výkonného výboru ZpčBaS. Jeho hlavním úkolem je řídit a usměrňovat přípravu trenérů na úrovni oblasti a spolupracovat v tomto směru s Trenérsko – metodickou komisí Českého
badmintonového svazu.

II. Zásady činnosti
Trenérsko – metodický komisař
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Připravuje školení a doškolení trenérů nižších tříd (IV., III.) a podílí se na organizaci školících akcí,
spolupracuje s TMK ČBaS;
Zpracovává metodické materiály pro trenéry;
Vede evidenci kvalifikovaných trenérů v oblasti;
Podílí se na činnosti regionálního sportovního centra (výběr trenéra, jeho spolu-pracovníků, výběr hráčů
ve smyslu pravidel schválených ČBaS, doplnění tréninkové skupiny o vhodný sparing, organizace
tréninkové činnosti centra, spolupráce s oddílovými trenéry zařazených hráčů, hodnocení výsledků
centra a návrhy na změny apod.);
Pravidelně informuje VV sdružení o své činnosti;
VH sdružení předkládá zprávu o činnosti na úseku trenérsko – metodické činnosti v uplynulém období.

III. Závěrečná ustanovení
Trenérsko – metodický komisař ZpčBaS je volen VH sdružení.
V průběhu volebního období může ke spolupráci přizvat dalšího člena sdružení.

Popis činnosti ekonomického komisaře ZpčBaS, o.s.
I. Základní ustanovení
Ekonomický komisař (EK) je členem výkonného výboru ZpčBaS. Jeho hlavním úkolem je řídit a usměrňovat
finanční politiku na úrovni oblasti, řídit či provozovat vlastní hospodářskou, obchodní a marketinkovou činnost
svazu, zajišťovat řádné vedení účetní evidence sdružení.

II. Zásady činnosti
Ekonomický komisař
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Zpracovává rozpočet sdružení;
Připravuje časové čerpání v průběhu roku;
Kontroluje náklady na jednotlivé druhy činností;
Vyjadřuje se ke smlouvám, které chce sdružení uzavřít;
Vede jednání o sponzorství;
Podílí se na vyhledávání dalších finančních zdrojů;
Podílí se na podávání dotací na podporu systematické činnosti i jednotlivých akcí;
Spolupracuje s účetní, kontroluje předávané účetní doklady;
Vede evidenci majetku svazu;
Pravidelně informuje VV o své činnosti;
VH předkládá zprávy o hospodaření a rozbor ekonomické situace sdružení;

III. Závěrečná ustanovení
Ekonomický komisař ZpčBaS je volen VH sdružení.
V průběhu volebního období může ke spolupráci přizvat dalšího člena sdružení.

Popis činnosti člena VV pověřeného propagací a rozvojem badmintonového hnutí
I.

Základní ustanovení

Hlavním úkolem člena VV ZpčBaS, o.s., pověřeného propagací a rozvojem badmintonového hnutí je vyhledávat
nové možnosti k propagaci badmintonu na území Plzeňského a Karlovarského kraje a navazovat kontakty s nově
vzniklými badmintonovými subjekty.

II.

Zásady činnosti

Člen VV ZpčBaS pověřený propagací a rozvojem badmintonového hnutí
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Navrhuje nové formy soutěží pro registrované i neregistrované hráče;
Vyhledává nové formy propagace badmintonu;
Navazuje kontakty s nově vzniklými badmintonovými subjekty a je jim nápomocen;
Navrhuje formy materiální a technické pomoci nově vznikajícím badm.subjektům;
Vede jednání o sponzorství;
Podílí se na vyhledávání dalších finančních zdrojů;

Ø
Ø
Ø

Podílí se na organizaci soutěží organizovaných ZpčBaS a zařazených do TK (Velká cena m. Plzně, Finále
Play Off KP všech úrovní a dalších);
Pravidelně informuje VV o své činnosti;
Připravuje materiály pro jednání VH sdružení zaměřené především na oblast propagace a rozvoje
badmintonového hnutí na území Plz. a KV kraje

III. Závěrečná ustanovení
Člen VV pověřený propagací a rozvojem badmintonu je volen VH sdružení.
V průběhu volebního období může ke spolupráci přizvat dalšího člena sdružení.

Člen pověřený kontrolou
I. Základní ustanovení
Ø
Ø
Ø

Je volen VH sdružení;
V období mezi VH provádí nezávislý dozor nad majetkovým a finančním hospodařením sdružení a jednotlivých úseků jeho činnosti;
Provádí dozor nad dodržováním Stanov sdružení a dalších obecně závazných předpisů

II. Zásady činnosti
Člen pověřený kontrolou:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Provádí kontrolu využití účelově vázaných prostředků sdružení;
Provádí revize na vyžádání orgánů státní správy;
Vyřizuje stížnosti, podněty a oznámení členů sdružení;
Projednává výsledky revizí a upřesňuje činnost v dalším období;
Informuje VV sdružení o provedených kontrolách;
Předkládá VH sdružení zprávu o své činnosti za hodnocené období;
Plní další úkoly uložené mu VH sdružení.

III. Závěrečná ustanovení
Člen pověřený kontrolou je volen VH sdružení.
K zajištění úkolů využívá v případě potřeby externích odborníků.

Příloha č. 7
Zápisu z ustavující VH ZpčBaS, o.s.

Průběh a výsledky voleb do orgánů Západočeského badmintonového svazu, o.s.
Volby řídila mandátová a volební komise.
Hlasováním (pro 11, proti 0, zdržel se 1) byla schválena veřejná volba.
Každý z navržených kandidátů stručně charakterizoval svoji představu o činnosti ve funkci, na kterou
kandiduje. U nepřítomných a řádně omluvených kandidátů (Ing. Sobota – STK, Ing. Chmelíčková –
člen pověřený kontrolou) byl předložen jejich předchozí písemný souhlas s kandidaturou.
1) Volba předsedy ZpčBaS, o.s.
Návrh: Ing. Milada Nováková
Hlasování: 12 pro, t. j. schváleno všemi hlasy
2) Volba členů VV ZpčBaS, o.s.
a) volba člena pověřeného sportovně –technickou agendou (STK)
návrh: Ing. Jaroslav Sobota
hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel, t. j. schváleno nadpol. většinou
b) volba člena pověřeného ekonomickou agendou (EK)
návrh: Ing. Božena Behenská
hlasování : 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel, t. j. schváleno nadpol. většinou
c) volba člena pověřeného trenérsko –metodickou agendou (TMK)
návrh: Mgr. Jan Segeč
hlasování: 12 pro, t. j. schváleno všemi hlasy
d) volba člena pověřeného propagací badmintonu a jeho rozvojem
návrh: Tomáš Knopp
hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
3) Volba člena pověřeného kontrolou
Návrh: Ing. Kateřina Chmelíčková
Hlasování: pro 11, proti 0, 1 se zdržel, t. j. schváleno nadpoloviční většinou
Volby proběhly v souladu se schváleným volebním řádem.
Za mandátovou a volební komisi:

………………………………………….. Jiří Mácha
…………………………………………... Adam Čechura

Příloha č. 8
Zápisu z ustavující VH ZpčBaS, o.s.

Usnesení ustavující Valné hromady
Západočeského badmintonového svazu, o.s.
VH schválila:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Přípravný výbor sdružení ve složení Nováková, Hegner, Knopp
Jednací řád ustavující VH ZpčBaS, o.s.
Volební řád ustavující VH ZpčBaS, o.s.
Stanovy Západočeského badmintonového svazu, o.s.
Organizační řád Západočeského badmintonového svazu, o.s.

VH zvolila:
Ø Ing. Miladu Novákovou za první předsedkyni ZpčBaS, o.s.;
Ø Ing. Jaroslava Sobotu, Ing. Boženu Behenskou, Mgr. Jana Segeče a Tomáše Knoppa za členy
prvního VV ZpčBaS s tím, že tito jsou pověřeni přímo jednotlivými agendami dle
Organizačního řádu sdružení (STK, EK, TMK, propagace a rozvoj);
Ø Ing. Kateřinu Chmelíčkovou za prvního člena pověřeného kontrolou.

VH uložila:
Ø Přípravnému výboru zakomponovat všechny projednané změny, připomínky a návrhy do
znění Stanov Západočeského badmintonového svazu, o.s.
Ø Přípravnému výboru provést potřebné právní kroky k registraci Západočeského badmintonnového svazu, o.s. u Ministerstva vnitra ČR

Podpisy členů mandátové a volební komise:

………………………………………
Jiří Mácha

V Plzni 2.9.2011

……………………………………….
Adam Čechura

Příloha č. 9

Zápisu z ustavující VH ZpčBaS, o.s.

Západočeský badmintonový svaz v Plzni

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

Doplněk Rozpisu soutěží sez. 2011/12
- soutěže mládeže na krajské úrovni
------------------------------------V sezóně 2011/12 jsou soutěže mládeže na krajské úrovni organizovány (obdobně jako v předešlých létech) společně pro kraj Plzeňský a Karlovarský, a to jak soutěže jednotlivců, tak soutěže
družstev.
Obecná ustanovení:
V souladu s platným Registračním řádem ČBaS (hlava I., článek 1.) se soutěží Českého
badmintonového svazu může zúčastnit jen hráč registrovaný dle tohoto řádu. Hráči se prokazují
v soutěžích platnou hráčskou licencí.
V soutěžích jednotlivců i družstev organizovaných Zpč. badmintonovým svazem mohou
startovat i hráči, kteří platnou hráčskou licenci nevlastní, jen pokud splňují níže uvedené podmínky:
• patří do věkové kategorie U 13 (tj. narození 1999 a později) a startují v této věkové kategorii na
oblastním kvalifikačním, oblastním otevřeném turnaji či KP;
• patří do věkové kategorie U 15 (tj. naroz. 1997, 1998) a nejsou uvedeni na konečném žebříčku této
kategorie sez. 2010/11;
• dostatečně věrohodně doloží datum svého narození.
Všechny soutěže řídí rozhodčí s platnou licencí.
1) Soutěže družstev
V sezóně 2011/12 je jako vícekolově hraný sdružený krajský přebor pořádána sou-těž
družstev žáků v kategorii U13 (t. j. narození 1999 a později). Družstvo v minimálním složení 2 + 2
startuje na soupisku potvrzenou vedením příslušného oddílu (klubu). Soutěž řídí KM, která na základě
přihlášek určí systém a počet hracích kol.
Ve sdruženém KP družstev žactva do 15 let a sdruženém KP družstev dorostu startují družstva
v minimálním složení 2 hráči a 2 hráčky. Systém soutěže určí KM na základě počtu přihlášených
družstev – přihlášky podejte do 30. září 2011. Vítěz získává titul krajského přeborníka a právo startu
na příslušném M ČR. (důležité upozornění: M ČR se hraje systémem Finlandia Cup, tj. na 7 zápasů
v utkání, takže min. počet hráčů je 3+3).
Družstvo dorostu má složení 3 hráči a 3 hráčky jak pro KP, tak pro příslušné M ČR.
Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety do 21 bodů dle nových Pravidel badmintonu. Start žáků
ve družstvech dorostu je možný.
Termíny podání přihlášek do soutěží družstev:
30. září 2011 pro všechny vypsané věkové kategorie (mladší žactvo, starší žactvo, dorost).
Soupisky se předkládají zástupci KM přímo při prezenci na jednotlivé soutěže. Soupiska musí
respektovat aktuální pořadí hráčů na celorepublikovém žebříčku v době konání soutěže.
V souladu s rozhodnutím VV ČBaS mohou být na soupisce družstva žactva nebo dorostu uvedeni dva
hostující hráči (nebo hráčky).

2) Soutěže jednotlivců
a) Uzavřené - kvalifikační - turnaje
Kvalifikační turnaje (GP C) jsou pořádány dle možností několik týdnů před jednotlivými
celostátními turnaji (GP A). Startovat na nich mohou pouze hráči z oddílů a klubů Plzeňského a Karlovarského kraje. Start v sousední vyšší věkové kategorii je možný. Start ob kategorii je možný na základě žádosti hráče podané STK Zpč. BaS a jejího schválení touto komisí. Žádost lze prostřednictvím
mateřského oddílu (klubu) podat kdykoli, je zapotřebí ji doložit posudkem sportovního lékaře.
Hráči s přímým postupem na následující celostátní turnaj příslušné věkové kategorie se
kvalifikace nemohou zúčastnit v té disciplině, které se přímý postup týká.
Herní systém kvalifikačních turnajů volí pořadatel s ohledem na počet účastníků a na snahu o
co možná nejobjektivnější průběh kvalifikace pro následný turnaj úrovně A. V případě čtyř nebo méně
účastníků v některé z disciplin je preferován skupinový systém kvalifikace. Herní systém musí být
uveden v propozicích turnaje. V případě k.o. systému musí být minimálně ve dvouhrách sehrány
zápasy o pořadí vyřazených v I., resp. II. kole soutěže.
Na celorepublikový turnaj postupují finalisté ve dvouhrách, v párových disciplinách vítěz
krajské kvalifikace. KM si vyhrazuje právo zásahu do nominace v odůvodněných případech, zejména
v zájmu juniorské reprezentace. V případě, že by se některý z kvalifikačních turnajů neuskutečnil,
bude nominace na celostátní turnaj provedena dle aktuálního průběžného žebříčku jednotlivých
disciplin.
Na turnajích všech kategorií se uplatňuje počítání na dva vítězné sety do 21 bodů ve všech
disciplinách ve smyslu nových Pravidel badmintonu platných od 1.6.2006. Pro všechny kategorie lze
výjimečně a na základě rozhodnutí vrchního rozhodčího (po konzultaci s přítomnými trenéry) použít
variantu hry na jeden set do 21 bodů se změnou stran v 11 bodech - doporuč. pro zápasy o pořadí,
popř. při větším počtu účastníků pro první kola soutěže, max. však do čtvrtfinále včetně. Pořadatel toto
rozhodnutí musí oznámit na počátku turnaje a v jeho průběhu je už nemůže měnit. Doporučen je také
systém hry na jeden set do 30 bodů (změna stran v 15 bodech, po dosažení 30 bodů zápas končí).
Pořadatel kvalifikačního turnaje je povinen po ukončení turnaje neprodleně předat výsledky
řídícímu soutěže tak, aby mohla být včas zpracována a odeslána nominace kraje (ve smyslu Rozpisu
soutěží, č.I, b. 5).
Nepřehlédněte !!! :
Omezení startu hráčů kategorie U13 na kvalifikačních turnajích kategorie U15: na kvalifikačních turnajích kategorie do 15 let může startovat pouze 8 nejlepších hráčů a 8 nejlepších
hráček z aktuálního krajského průběžného žebříčku U13 ve dvouhrách. Tito hráči a hráčky
mohou startovat ve všech disciplinách.
b) Krajské přebory
Krajské (sdružené krajské) přebory jsou pořádány jako uzavřené turnaje, na kterých mohou
startovat pouze hráči z oddílů a klubů Plzeňského a Karlovarského kraje. KP jsou hod- noceny jako
GP C s 10%-ním navýšením bodového zisku. Vítězové KP získávají právo startu na příslušném MČR
a tituly krajských přeborníků. Krajského přeboru se může zúčastnit i hráč, který se na příslušné
M ČR již přímo kvalifikoval svým postavením na žebříčku. KM Zpč. BaS může nominaci upravit s
ohledem na hráče s přímým postupem a s ohledem na zájmy české juniorské reprezentace.
Pro start hráčů a hráček kategorie U13 na KP kateg. do 15 let platí omezení uvedená
v předchozím článku (nejlepších 8 hráčů a 8 hráček aktuálního průběž. žebříčku U13 ve dvouhrách).
c) Otevřené turnaje
Tyto turnaje jsou ve věkových kategoriích U11 až U19 pořádány jako GP(C), popř. GP(D);
jejich počet je dán zájmem pořadatelů. Herní systém je v pravomoci pořadatele (nutnost uvést v
propozicích), jehož povinností je rozeslání propozic sousedním oblastem. Právo startu není na těchto

turnajích při dodržení věkových kategorií nijak omezeno. Pro start hráčů a hráček kategorie U13 na
turnajích U15 neplatí na otevřených turnajích žádná výkon-nostní omezení. Herní systém turnaje je
plně v kompetenci pořadatele, musí být ale uveden v propozicích.
Pozn.:
Seznam turnajů zařazených do seriálu GP je schvalován na začátku sezóny a jeho změny
(vč. termínů konání) schvaluje STK Západočeského badmintonového svazu. Později vypsané ( a
schválené ) turnaje se dodatečně do seriálu GP nezařazují.
3) Hospodářské podmínky
Hráči startují v krajských soutěžích na vlastní náklady, resp. na náklady vysílajícího klubu
(oddílu). Startovné na uzavřených turnajích ( kvalifikace, krajské přebory) je omezeno částkou
60 Kč za hráče ve dvouhře a 30 Kč za hráče v párových disciplínách. Na otevřených turnajích
není výše startovného omezena.
Zpč. BaS obsadí krajskými výběry kategorií U13 a U15 příslušné celostátní turnaje . Náklady
na tyto turnaje budou zčásti hrazeny ze svazových prostředků s tím, že hráči zařazení do těchto
výběrů se budou podílet na úhradě těchto nákladů. Výše spoluúčasti bude realizována s ohledem na
aktuální finanční situaci svazu.
Zpč. badmintonový svaz se podílí na výjezdech oblastní reprezentace na zahraniční turnaje dle
aktuální nabídky. Náklady na tyto akce jsou zčásti hrazeny ze svazových prostředků a částečně
pokryty spoluúčastí hráčů zařazených do těchto výběrů. Podmínky účasti budou s hráči a vedením
jejich oddílů (klubů) projednány před každou z těchto akcí.
4) Zástupce kraje na celost. turnajích ve věk. kateg. U13 až U19
V souladu s Rozpisem soutěží sez. 2011/12 je součástí krajské nominace jmenování zástupce
oprávněného jednat za kraj s pořadatelem/vrch. rozhodčím. Osoba uvedená v krajské nominaci má
především tato práva a povinnosti:
•
•
•

být dokonale seznámen (- a) s krajskou nominací;
vystupovat jménem nominovaných hráčů v jednáních, připomínkách a event. sporech
s pořadateli prostřednictvím vrchního rozhodčího;
případné připomínky pořadatele/vrch. rozhodčího, týkající se chování hráčů a jejich
doprovodu neprodleně řešit na místě, následně informovat VV Zpč. BaS.

Shora uvedená práva a povinnosti neznamenají přenesení právní zodpovědnosti oddílového vedoucího
(trenéra), popř. zákonného zástupce hráče za případné problémy vzniklé v souvislosti s hráčovým
působením na příslušném turnaji na osobu oprávněnou jednat za kraj. Je tím pouze zúžen okruh osob,
se kterými bude pořadatel jednat.
Nominace zástupce oprávněného jednat za kraj na celostátním turnaji je prováděna po předchozím
jednání VV ZpčBaS se zástupci zainteresovaných oddílů (klubů), kteří o to projeví zájem. Poznatky,
které získá VV ZpčBaS od zástupců oprávněných jednat za kraj na celostátních turnajích v průběhu
sezóny, budou zveřejňovány na webových stránkách, popř. zařazovány do rozesílaných tiskových
materiálů.
Za Západočeský badmintonový svaz v Plzni
Ing. Milada Nováková, předsedkyně
V Plzni 1.září 2011

