
Zápis 

z konání Valné hromady 

 

Článek I. 

Název:   Jihomoravský badmintonový svaz, z.s.  

Sídlo:  IČ: 012 97 619, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, v oddíle L, vložce 17080 

Místo konání:  Brno, Tuřanka 55 (Sportovní hala X aréna) 

Doba konání:  13. června 2019 v 10. hodin 

Presence členů:  30 minut před konáním  

Svolavatel:  Ing. Vít Dostál, předseda Jihomoravského badmintonového svazu, z.s. 

 

Článek II. 

1. Valnou hromadu zahájil předseda Jihomoravského badmintonového svazu, z.s. (dále 

jen JmBaS).  

 Konstatoval, že podle předložené presenční listiny je přítomno celkem 28 členů JmBaS 

z celkového počtu 55 ke dni konání této valné hromady. Protože uvedený počet je nadpoloviční 

většina, valná hromada je usnášení schopná. Prezenční listina je přílohou zápisu. 

• Volba pracovního předsednictva VH – byli navrženi: Ing. Dostál, p. Reichman 

a p. Nezvalová. 

Proběhla volba, všichni jmenovaní byli zvoleni. 

Výsledek hlasování: pro 28 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

• Volba řídícího VH – byl navržen p. Reichman. 

Proběhla volba, jmenovaný byl zvolen. 

• Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Zapisovatelem byla navržena p. Nezvalová, ověřovatelem zápisu p. Radek Brázda. 

Proběhla volba, oba jmenovaní byli zvoleni. 

Výsledek hlasování: pro 27 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlas. 

• Návrh programu jednání VH přednesl řídící VH p. Reichman. 

Byl podán návrh na doplnění programu – bod č. 8. – volba sídla svazu JmBaS. 

Výsledek hlasování: pro 31 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 

Doplněný program byl schválen. 

Výsledek hlasování: pro 31 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. 



2. Volba návrhové a mandátové komise, byli navrženi: p. König a p. L. Poříz. 

Proběhla volba, všichni jmenovaní byli zvoleni. 

Výsledek hlasování: pro 26 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 2 hlasy. 

 

3. Zpráva předsedy JmBaS: přednáší Ing. Dostál, předseda JmBaS – zpráva je přílohou 

zápisu. 

 

4. Zpráva předsedy STK JmBaS: p. Nezvalová – zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

5. Zpráva předsedy KM JmBaS: p. Reichman – zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

6. Zpráva EK JmBaS: p. Ciróková – zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

 

7. Zpráva revizní komise JmBaS: přednáší Ing. Dostál, předseda JmBaS, p. Frodl se omluvil 

z jednání VH. Zpráva je v příloze. 

 

8. Volba sídla JmBaS: předseda svazu p. Dostál informoval VH o důvodech změny sídla. 

Členové VH přednesli návrhy, vybrán byl návrh, aby sídlo JmBaS bylo v některé 

z badmintonových hal.  

 

9. Diskuse: 

P. Nezvalová informuje o tom, že MČR jednotlivců je posunuto na květen, tudíž i OP JM oblasti 

bude později, nikoliv v lednu. 

 

Dále informuje o systému soutěží pro 2. – 5. ligu. 

 

K RS vznesl dotaz p. Vorel, zda při licitování by se mohl hrát pouze jeden set (do 21 bodů, 

změna stran v 11), nikoliv celý zápas. Bylo hlasováno, pro návrh bylo 25 hlasů, proti 0 hlasů, 

zdrželo se 3 hlasy. Návrh byl přijat, p. Nezvalová ho zapracuje do RS pro sezonu 2020/2021. 

 

Další bod, který p. Nezvalová otevřela k diskusi, bylo, jaké nastavit pravidlo pro omezení účasti 

hráčů v play-off/down. Proběhla rozsáhlá diskuse, ze které vyplynuly dva návrhy. Jeden byl 

nechat soutěž v tomto zcela bez omezení, druhý pro omezení, aby hráč, který chce hrát v play-

off/down odehrál aspoň 2 utkání v základní části příslušného oddílu. 



Nejprve se hlasovalo o variantě bez omezení – pro návrh bylo 7 hlasů, proti 16 hlasů, zdrželo 

se 5 hlasů. Návrh nebyl přijat. 

Pro druhý návrh bylo 16 hlasů, proti 1 hlas, zdrželo se 11 hlasů. Návrh byl přijat. 

V nové sezoně 2020/2021 bude platit druhé navrhované omezení, p. Nezvalová ho do RS 

zapracuje.  

 

P. Mejzlík se tázal, zda bylo uvažováno o omezení, pokud tým nastupuje do utkání pouze 

s jednou hráčkou (viz systém na Slovensku). P. Nezvalová odpovídá, že nikoliv, toto omezení 

by nebylo ku prospěchu v našich oblastních ligách. 

 

P. Kalousek se ptal, zda je v RS nějak řešeno, že v prvních utkáních mohou být družstva silnější 

(viz přesun hráčů mezi týmy dle platného SŘ). P. Nezvalová a p. Reichman odpovídají, že toto 

řešeno nebylo, vzhledem k daným podmínkám v SŘ. 

 

P. Tomáš Mendrek vznesl dotaz na p. Reichmana, t.č. kandidáta na post předsedy ČBaS ohledně 

národního tréninkového centra. Odpovídal p. Reichman, že národní centrum je priorita, která 

musí být v nejkratší možné době vyřešena. 

 

P. Havlová informuje o plánované soustředění pro handicapované hráče. O akci bude ještě 

informováno na stránkách JmBaS a informace zaslána i na ČBaS. 

 

P. Pokorný se dotázal na zapojení hobby hráčů do turnajů GP. Odpovídal p. Reichman, že zatím 

to možné není. 

 

9. Volba delegátů na Sněm ČBaS 22. 6. 2019 v Praze: byli zvoleni – Dostál Vít, Brázda 

Radek, Vorel Ladislav, Mendrek Tomasz , Kouhoutek Stanislav,  náhradníkem Nezvalová Jana. 

 

10. Návrh na usnesení: předložil předseda návrhové komise p. L. Poříz s tím, že o každém 

jednotlivém návrhu bude hlasováno samostatně.  

 

  



I.  Valná hromada přijala  

Usnesení 

1. Schvaluje zprávu předsedy JmBaS 

Výsledek hlasování: pro schválení zprávy 28 hlasů, proti schválení zprávy 0 hlasů, zdrželo se 

0 hlasů 

2. Schvaluje zprávu předsedy STK JmBaS 

Výsledek hlasování: pro schválení zprávy 28 hlasů, proti schválení zprávy 0 hlasů, zdrželo se 

hlasování 0 hlasů 

3. schvaluje zprávu předsedy KM JmBaS 

pro schválení zprávy 28 hlasů, proti schválení zprávy 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů 

4. schvaluje zprávu EK JmBaS 

pro schválení zprávy 28 hlasů, proti schválení zprávy 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů 

5. schvaluje zprávu RK JmBaS 

pro schválení zprávy 28 hlasů, proti schválení zprávy 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů 

6. ukládá předsedovi JmBaS panu Dostálovi 

vyjednat nové sídlo JmBaS v některé z badmintonových hal. 

7. Za delegáty JM oblasti na sněm Českého badmintonové svazu byli zvoleni: 

Dostál Vít, Brázda Radek, Vorel Ladislav, Mendrek Tomasz, Kohoutek Stanislav, náhradníkem 

Nezvalová Jana. 

 

Výsledek hlasování: pro návrh 28 hlasů, proti návrhu 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů. 

 

11. Závěr VH provedl Ing. Dostál s poděkováním všem zúčastněným. 

 

 

V Brně 13. 6. 2020       Zapsala: Jana Nezvalová 

 

Ověřil: Radek Brázda 


