
__________________________________________________

S B Í R K A   P Ř E D P I S Ů

Český badmintonový svaz, z. s.
________________________________________________________

Číslo předpisu: 01/2015 Datum schválení: 27. 5. 2015
Schvalující orgán: Výkonný výbor ČBaS Datum účinnosti: 27. 5. 2015

________________________________________________________

STATUT KOMISÍ ČBAS



Český badmintonový svaz, z. s. Statut komisí ČBaS

2

Článek I.
Základní ustanovení 

1. Tento statut upravuje postavení, působnost a činnost odborných komisí Českého badmintonového 
svazu (dále jen „ČBaS“) a členů těchto komisí. Základní vymezení, postavení, působnosti 
a činnosti komisí jsou upraveny stanovami ČBaS.

2. Odborné komise ČBaS všestranně zajišťují organizační, metodickou, odbornou a poradní činnost 
ČBaS. K zajištění těchto úkolů jsou zřízeny tyto komise: 
a. Trenérsko-metodická komise (TMK), která organizuje sportovní činnost ČBaS a zabezpečuje 

rozvoj soutěží.
b. Marketingová komise (MK), která zajišťuje marketingovou činnost ČBaS.
c. Ekonomická komise (EK), která vytváří ekonomického zázemí pro fungování ČBaS, řídí 

obchodní a ekonomickou činnost ČBaS.
d. Sportovně-technická komise (STK), která řídí sportovní soutěže, mezinárodní a domácí 

turnaje.
e. Komise rozhodčích (KR), která zabezpečuje činnost rozhodčích dle potřeb ČBaS.

Článek II.
Organizace komisí

1. Činnost odborné komise je řízena předsedou komise, zvoleným na valné hromadě ČBaS. Komise 
má dle potřeb komise jednoho až pět členů, přičemž předseda je již započítán mezi členy.
V případě, že komise je dvoučlenná, stává se druhý člen místopředsedou. Má-li komise více než 
dva členy, zvolí si mezi sebou místopředsedu oprávněného v odůvodněných případech zastupovat 
předsedu.

2. Předseda odborné komise: 
a. jedná jménem komise navenek, 
b. svolává schůze komise a předsedá jim,
c. určuje počet členů komise, navrhuje výkonnému výboru ČBaS k odsouhlasení jmenování 

nebo odvolání členů komise,
d. rozděluje agendu mezi členy komise, 
e. informuje výkonný výbor ČBaS o činnosti komise, 
f. předkládá orgánům ČBaS písemnou zprávu o činnosti komise, zejména na valné hromadě 

ČBaS.
3. Komise se schází podle potřeby. Jednání komise probíhá prezenčně na vypsaných zasedáních nebo

elektronicky, vždy s ohledem na dané téma.
4. Komise rozhodují hlasováním, přičemž závěr hlasování je přijat, pokud pro něj hlasovala většina 

všech členů komise. V případě rovnosti hlasů je předseda nadán hlasem rozhodujícím.
5. Komise jednají s přihlédnutí k jednacímu řádu výkonného výboru ČBaS.
6. Komise vynakládají patřičnou součinnost ve vzájemné spolupráci, orgány ČBaS a ve spolupráci 

se sekretariátem ČBaS. 
7. Komise hospodaří s přidělenými prostředky v souladu s rozhodnutím výkonného výboru ČBaS.

Článek III.
Trenérsko-metodická komise 

1. Trenérsko-metodická komise v samostatné působnosti zejména: 
a. Navrhuje výkonnému výboru ČBaS složení lektorského sboru pro školicí činnost,
b. navrhuje výkonnému výboru ČBaS jmenování nebo odvolání trenéra či trenérů mládeže 

pro reprezentační výběry v kategorii U13, U15, U17 a U19,
c. navrhuje výkonnému výboru ČBaS jmenování nebo odvolání trenéra či trenérů reprezentace

dospělých,
d. připravuje s dostatečným časovým předstihem koncepci práce reprezentačních výběrů 

kategorií U13, U15, U17 a U19 na příslušné období,
e. připravuje s dostatečným časovým předstihem koncepci práce seniorské reprezentace 

na příslušné období,
f. spolupracuje s ekonomickou komisí při finančním zajišťování schválených koncepcí,
g. organizuje soustředění a obdobné akce pro reprezentační výběry,
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h. metodicky řídí regionální sportovní centra, vyhodnocuje činnost a úspěšnost jednotlivých 
center, předkládá výkonnému výboru ČBaS ke schválení síť center pro jednotlivá období,

i. zajišťuje metodickou práce svazu a zabezpečuje komunikaci mezi komisí a oblastními 
komisemi, trenéry a hráči,

j. vede evidenci trenérů a udílí licence trenérům badmintonu všech tříd,
k. provádí a organizuje školení trenérů všech tříd podle jednotné kvalifikace badmintonu přímo 

či prostřednictvím vzdělávacího zařízení,
l. metodicky řídí lektorský sbor jak z řad vlastních trenérů, tak z řad externích specialistů,
m. ve spolupráci s ekonomickou komisí zpracovává návrhy na odměny trenérů a předkládá je

výkonnému výboru ČBaS ke schválení.

Článek IV.
Marketingová komise 

1. Marketingová komise v samostatné působnosti zejména: 
a. spolupracuje při zajišťování finančních prostředků ČBaS,
b. zajišťuje mediální prezentaci badmintonu, 
c. společně se sekretariátem ČBaS a ekonomickou komisí vede jednání s potenciálními partnery 

či sponzory svazu,
d. vypisuje a vyhodnocuje výběrové řízení pro potřeby ČBaS,
e. spravuje internetové stránky ČBaS.

Článek V.
Ekonomická komise

1. Ekonomická komise v samostatné působnosti zejména: 
a. vede bilanční a plánovací podklady, 
b. vede evidenci o příjmech a výdajích svazu, 
c. vede evidenci o majetku svazu a provádí jeho inventarizaci, 
d. připravuje a navrhuje rozpočet v souladu s dlouhodobými zájmy a rozpočtovými plány ČBaS

a navrhuje jej výkonnému výboru ČBaS ke schválení,
e. připravuje časování čerpání rozpočtu v průběhu roku,
f. kontroluje náklady na jednotlivé druhy činnosti,
g. vyjadřuje se ke všem úplatným smlouvám, které ČBaS hodlá uzavřít,
h. spolupracuje při zajišťování finančních prostředků ČBaS, 
i. předkládá přehled hospodaření ČBaS za uplynulé období,
j. zřizuje a řídí vedlejší hospodářskou činnost, rozhoduje o nabývání, pozbývání a převodech 

hmotného i nehmotného majetku a výdajích v rámci disponibilních zdrojů ČBaS,
k. spravuje majetek ČBaS v České badmintonové obchodní společnosti, s.r.o.,
l. navrhuje výkonnému výboru ČBaS ke schválení výši a způsob úhrady registračních, 

členských a obdobných příspěvků ČBaS.
2. Členem ekonomické komise je generální sekretář ČBaS. 

Článek VI.
Sportovně-technická komise

1. Sportovně-technická komise v samostatné působnosti zejména: 
a. řídí sportovní soutěže a domácí turnaje včetně mistrovských soutěží všech kategorií,
b. připravuje se patřičným předstihem před zahájením sportovní sezóny soutěže a jejich rozpisy 

a za spolupráce s trenérsko-metodickou komisí a komisí rozhodčích sestavuje a vydává 
kalendář soutěží,

c. spolupracuje s komisí rozhodčích při řízení svých soutěží prostřednictvím sboru rozhodčích,
d. ve spolupráci s legislativní radou ČBaS zpracovává veškeré sportovně-technické dokumenty,
e. kontroluje a dohlíží na dodržování schválených zásad a pravidel stanovených vydanými 

sportovně-technickými dokumenty,
f. vydává výsledky sportovních soutěží a zajišťuje diplomy a medaile dle rozpisu soutěží,
g. sestavuje a vydává průběžné i konečné žebříčky ve všech disciplínách,
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h. spolupracuje se správcem internetových stránek ČBaS a zpracovává pro něj podklady, jakož 
spravuje vlastní sekci na internetových stránkách,

i. podává výklad pravidel obsažených ve sportovně-technických dokumentech.

Článek VII.
Komise rozhodčích

1. Komise rozhodčích v samostatné působnosti zejména: 
a. zajišťuje obsazování sportovních soutěží kvalifikovanými rozhodčími, stará se o jejich 

odborné vzdělávání a zajišťuje metodickou činnost,
b. jmenuje lektory pro školící činnost v oblasti rozhodčích,
c. zajišťuje a provádí školení, doškolování a semináře rozhodčích,
d. vede evidenci rozhodčích a vydává licence rozhodčích,
e. dohlíží na řízení celostátních domácích soutěží v souladu se sportovně-technickými 

dokumenty, rozpisy soutěží a dalšími předpisy,
f. informuje badmintonové hnutí o změnách pravidel badmintonu a dalších mezinárodních 

sportovně-technických dokumentů,
g. deleguje rozhodčí na soutěže v zahraničí,
h. podílí se na řízení MMČR a dalších mezinárodních turnajů v ČR,
i. spolupracuje se sportovně-technickou komisí a trenérsko-metodickou komisí při koordinaci 

domácího termínového kalendáře soutěží,
j. provádí nominace rozhodčích na mezinárodní zkoušky a školení,
k. na mezinárodní úrovni spolupracuje s obdobnými orgány BE a BWF,
l. spolupracuje s nižšími články řízení ČBaS a s dalšími sportovními organizacemi (např. ČOS) 

v dané oblasti.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Změny, doplňky nebo vydání nového statutu schvaluje výkonný výbor ČBaS.
2. Tento statut nabývá účinnosti dne 27. 5. 2015.

V Praze dne 27. 5. 2015 Mgr. Hana Procházková, v. r.
              předsedkyně ČBaS, z. s.




