
Zápis č. 3/2017 ze schůze VV ČBaS dne 17. 6. 2017 

 
Místo konání: Praha-Strahov 

Přítomni: Mikulka, Musilová, Osička, Pavelka, Procházková, 

 

Program: 

 

1) Podnět k vyloučení Petra Martince z ČBaS 

2) Výzva hlavním rozhodčím  

 

 
1) Podnět k vyloučení Petra Martince z ČBaS 

 

Výkonný výbor obdržel v průběhu dubna letošního roku podnět legislativní rady, která  

na základě článku X. odst. 1 písm. g) a odst. 2 stanov ČBaS (dále jen „Stanovy“) navrhovala 

vyloučení Petra Martince (narozeného dne 11. 10. 1975, člena Badmintonového klubu 1973 

DELTACAR Benátky nad Jizerou, z.s.) z Českého badmintonového svazu, a to z důvodu porušení 

šesti z devíti základních povinností člena ČBaS daného Stanovami. 

 

Legislativní rada ČBaS důkladně zvážila a projednala níže uvedené důvody a vzhledem  

k tomu, že shledává jejich celkový počet i závažnost natolik vysoký, aby zavdal minimálně podání 

předmětného podnětu, vyzývá Výkonný výbor, aby tyto důvody přezkoumal. 

 

Stručné shrnutí obsahu podnětu, který se opírá především o tři důvody: 

 

a) Petr Martinec podal dne 26. 11. 2008 žádost o vydání hráčské licence pro Cristiana Savina 

postupem určeným výhradně pro české hráče, přestože prokazatelně věděl, že Cristian Savin 

nemá české občanství. Následně tuto licenci prodlužoval, čímž udržoval ČBaS po dobu osmi 

let v omylu a tím čerpal všestranné výhody. Cristian Savin například neoprávněně startoval  

na mistrovství České republiky, a to až do závěru loňského roku, kdy obdržel české státní 

občanství a následně i řádně vydanou licenci ČBaS. 

 

b) V souvislosti s nominací Cristiana Savina na Mistrovství světa juniorů 2016 Petr Martinec svým 

postupem poškodil povinnost komunikovat s BWF prostřednictvím ČBaS, jakož i dobré jméno 

ČBaS. Nejenže předem nesdělil ČBaS pravdivé informace o občanství Cristiana Savina, za což 

mohl být ČBaS sankcionován ze strany BWF, řádně v této věci nekomunikoval se zástupci 

ČBaS, ale navíc vedl přímou e-mailovou komunikací s předními zástupci BWF. 

 

c) Chování Petra Martince se dlouhodobě neslučuje s etickými a morálními principy  

a zásadami fair-play a vzájemného respektu, když například v průběhu dvou extraligových 

utkání v letošním roce hrubě vulgárními výrazy urážel hráče soupeře, jakož i nezletilé dítě 

(čárového rozhodčího).   

 

Výkonný výbor tento podnět podrobně diskutoval.  

 

Následně oslovil Petra Martince a poskytl mu přiměřenou lhůtu na podání vysvětlení.  

 

Stručné shrnutí vysvětlení Petra Martince prostřednictvím advokáta JUDr. Zdeňka Jelínka 

k jednotlivým bodům:  

 

a) Petr Martinec tvrdí, že postupoval dle pokynu sekretariátu ČBaS. K tomu je třeba uvést, že  

pro toto tvrzení nepředložil žádný relevantní důkaz. Dále tvrdí, že za vydání licence nese 

odpovědnost sekretariát. K tomu je třeba uvést, že podle registračního řádu za řádně vyplněnou 

žádost nesl odpovědnost výhradně žadatel (žadatel podvodně vyplnil žádost).  



 

b) Petr Martinec potvrzuje komunikaci s BWF a tím i porušení stanov ČBaS. Navíc znovu 

nepřesně popisuje obsah komunikace, když ČBaS má důkaz o tom, že Petr Martinec oslovil 

nejméně tři zástupce BWF (Tarcala, Mahalingam, Parks). 

 

c) Petr Martinec nejprve obviňuje Ondřeje Lubase ze lživých informací (sic!) a dále potvrzuje 

vulgární urážky v utkání finálového turnaje play-off; je třeba uvést, že zaměňuje jejich adresáta, 

jako kdyby to snad na podstatě věci cokoliv měnilo. 

 

Petr Martinec v závěru svého vyjádření obviňuje ČBaS z účelového jednání se snahou jej poškodit.  

 

Výkonný výbor přijal následující usnesení:  

 

1) Výkonný výbor se neztotožňuje s nevhodným chováním a jednáním Petra Martince, 

protože každý člen ČBaS je povinen dodržovat povinnosti dané právními předpisy ČBaS 

a snahou ČBaS je vést členy ČBaS k respektu a dodržování předpisů a toto platí 

bezvýjimečně.  

 

2) Výkonný výbor důrazně odmítá jakékoli obvinění z účelového jednání. 

 

3) Výkonný výbor bude nadále podrobně sledovat chování a jednání Petra Martince 

a případě jakéhokoliv dalšího porušení příslušného předpisu ČBaS bude rozhodovat 

v souladu se Stanovami 

 

Toto rozhodnutí bude oznámeno Petru Martincovi. 

 

 

2) Výzva hlavním rozhodčím  

 

Snahou ČBaS je vést členy ČBaS k dodržování předpisů, jakož i k řádnému průběhu soutěží v duchu 

vzájemného respektu a fair-play.  

 

Výkonný výbor přijal následující výzvu: 

  

1) Výkonný výbor vyzývá všechny hlavní rozhodčí, kteří se nevhodným/vulgárním 

chováními v rámci svých soutěží setkají, aby tato porušení zanášeli do zápisů z utkání či 

podávali podněty na komisi STK ČBaS, abychom těmto nevhodným/vulgárním chováním 

zabránili. 
 

 

Zapsala Hana Procházková, 17. 6. 2017 

 


