Legislativní rada Českého badmintonového svazu, z.s.

Praha, dne 10. 4. 2017

Podnět k vyloučení Petra Martince z Českého badmintonového svazu („dále jen ČBaS“)

Podnět:
Na základě článku X. odst. 1 písm. g) a odst. 2 stanov Českého badmintonového svazu, z. s. (dále jen
„Stanovy“) podává legislativní rada ČBaS jako orgán, který na základě čl. XXI. odst. 1 Stanov provádí
dohled nad dodržováním předpisů ČBaS, podnět k vyloučení Petra Martince z ČBaS.
Odůvodnění:
Tento podnět se opírá především o níže uvedené důvody:
a) Petr Martinec, narozený dne 11. 10. 1975, člen Badmintonového klubu 1973 DELTACAR Benátky
nad Jizerou, z.s., (dále jen „BK Benátky nad Jizerou“), se v rozporu s § 16 tehdy platných stanov neřídil
registračním řádem, když jako prezident BK Benátky nad Jizerou podal dne 26. 11. 2008 žádost
o vydání hráčské licence pro Cristiana Savina postupem určeným pro české hráče, přestože prokazatelně
věděl, že Cristian Savin nemá české občanství.
Za řádně vyplněnou žádost o vydání licence a řádně zvolený postup plně odpovídal dle registračního
řádu ČBaS žadatel.
Následně tuto licenci prodlužoval, čímž udržoval ČBaS po dobu osmi let v omylu, a čerpal všestranné
výhody (start Cristiana Savina na mistrovství České republiky; start v extraligovém týmu, aniž by byl
veden jako zahraniční hráč; podpora Cristiana Savina a BK Benátky nad Jizerou ze strany ČBaS apod.)
plynoucí ze skutečnosti, že Cristianu Savinovi byla vydána licence českého hráče.
Přitom jednou z nemnoha obecných povinností každého člena ČBaS dle čl. VII odst. 2 písm. e. Stanov
je bez prodlení oznámit ČBaS veškeré změny údajů, které jsou uvedeny v přihlášce člena a registrovány
v evidenci ČBaS.
Tato licence byla od počátku neplatná, k čemuž bylo vydáno dne 21. 10. 2016 sekretariátem ČBaS
samostatné rozhodnutí, které bylo následně po podaném odvolání potvrzené legislativní radou,
a Cristian Savin tak nebyl oprávněn k účasti v soutěžích ČBaS, a to až do řádné registrace.
b) V souvislosti s nominací Cristiana Savina na Mistrovství světa juniorů 2016 Petr Martinec svým
postupem poškodil dobré jméno ČBaS, jakož opakovaně porušil i další ustanovení Stanov.
Nejenže předem nesdělil ČBaS pravdivé informace o občanství Cristiana Savina, ale navíc přímou
e-mailovou komunikací s předními zástupci Světové badmintonové federace (dále jen „BWF“)
podporoval start Cristiana Savina na Mistrovství světa juniorů, když svým postupem, ve kterém
ignoroval ČBaS, dále jen poškozoval dobré jméno své i ČBaS.
Na základě čl. VII odst. 2 písm. d. Stanov je obecnou povinností každého člena ČBaS poskytovat ČBaS
veškerou potřebnou součinnost.
Dále je dle čl. VII odst. 2 písm. h. Stanov povinností každého člena ČBaS svým jednáním nepoškozovat
dobré jméno ČBaS.
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A konečně je na základě čl. VII odst. 2 písm. f. Stanov povinností člena ČBaS komunikovat
s mezinárodními organizacemi, jejichž je ČBaS členem, výhradně prostřednictvím ČBaS.
Je třeba zdůraznit, že předpisy BWF jsou v této věci velmi jednoduché, kdy start umožňují pouze hráči,
který má příslušné občanství státu, za který nastupuje („holds a passport of a country whose territory
the Member Association has jurisdiction over”). Pokud by BFW před zahájením Mistrovství světa
juniorů z vlastní iniciativy nepožádala o předložení cestovních pasů a nezjistila, že Cristian Savin nemá
české občanství, byl by český tým a ČBaS sankcionován dle rozhodnutí BWF.
c) Chování Petra Martince se dlouhodobě neslučuje s etickými a morálními principy a zásadami fair-play
a vzájemného respektu, které jsou jako základní povinnosti každého člena ČBaS uvedeny již
v preambuli Stanov, jakož rovněž mezi obecnými povinnostmi každého člena čl. VII odst. 2 písm. a.
Stanov.
Již například v průběhu extraligového utkání dne 21. 1. 2017 mezi týmy BK Benátky nad Jizerou
a Sokol Meteor Praha-Radotín vulgárně urážel hráče hostů Jakuba Bitmana a naposledy tyto povinnosti
porušil svým chováním na finálovém turnaji play-off extraligy smíšených družstev, zejména když dne
2. 4. 2017 v utkání mezi SKB Český Krumlov a BK Benátky nad Jizerou „během zápasu MS3 verbálně
napadl lajnového rozhodčího slovy „hovado pražský“, když nesouhlasil s rozhodnutím lajnového
rozhodčího“ (citace ze zápisu o utkání; popsáno vrchním rozhodčím Janem Kolářem).
Citované ustanovení je právní normou s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. patří k takovým
právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem, a v konkrétním případě
vymezení hypotézy záleží v návaznosti na konkrétní jednání na úvaze posuzujícího orgánu.
Legislativní rada ČBaS je toho názoru, že podobné ostudné chování a především verbální napadení
nezletilého dítěte je jednáním s tak vysokou intenzitou porušení předpisů ČBaS, že samo o sobě by
vyvolalo disciplinární řízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že ČBaS eviduje několik tisíc členů, kteří řádně dodržují předpisy ČBaS, je výrazem
podpory správnosti jejich jednání a obrany jejich práv vyjádření nesouhlasu s konáním člena, který flagrantně
porušuje základní principy, na kterých je postaveno členství v ČBaS.
Petr Martinec svým jednáním porušil šest z devíti obecných povinností člena ČBaS uvedených
ve Stanovách, přičemž již každé jednotlivé porušení by v sobě neslo hrozbu sankce.
Legislativní rada ČBaS důkladně zvážila a projednala výše uvedené důvody a vzhledem k tomu, že
shledává jejich celkový počet i závažnost natolik vysoký, aby zavdal minimálně podání tohoto podnětu,
vyzývá Výkonný výbor ČBaS, aby tyto důvody přezkoumal, a pakliže je shledá stejně závažnými, aby
na základě nich ukončil členství Petra Martince v ČBaS.

JUDr. Josef Rubáš,
předseda legislativní rady ČBaS
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