
Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012 
 
 
  

Místo konání: Praha - Strahov 
Přítomni:  Musil, Škácha, Osička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Drašnar, 
Fruehauf, Vokoun, Pavelka 
Omluveni: J. Kolář 
 

Program: 

 
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
2) Zprávy z jednotlivých komisí 
3) Zprávy z jednotlivých oblastí 
4) Různé 
5) Závěr 

 
 

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 

 Výběrové řízení na Gen. partnera ČBaS 
 
Do Výběrového řízení na gen. partnera ČBaS se přihlásila pouze firma Yonex. Tato nabídka 
však byla pro členy VV ČBaS neuspokojivá a tedy výběrové řízení bylo zrušeno. Firma 
Yonex bude o této skutečnosti informována 
 
ČBaS vypíše nové Výběrové řízení s termínem přihlášek do 16. 4. 2012. 
 
Zodpovídá: MK 
 
 
Výběrové řízení na pořadatele MMČR 2012  
 
Ve druhém kole Výběrového řízení na pořadatele MMČR 2012 se přihlásil oddíl TJ Veselý 
Brno Jehnice. Oddíl TJ Veselý Brno Jehnice se do výběrového řízení přihlásil bez jakýkoliv 
podmínek.  Následně byla předložena členům VV ČBaS „Nabídka partnerství firmy pro 
pořádání českých mezinárodních mistrovství“. Vzhledem k tomu, že tato nabídka byla 
nabídkou pro oddíl a nikoliv pro ČBaS, členové VV tuto nabídku na partnerství při MMČR a 
MMJČR neakceptovali. 
 
VV ČBaS souhlasí s přidělením MMČR 2012 do Brna v tuto chvíli bez gen. partnera ČBaS. 
 
2) Zprávy z jednotlivých komisí 

 
 

STK 
 

   
 MČR U19 družstev Český Krumlov – J. Scheiner se opětovně omluvil za nedodání medailí a poháru  
 na MČR U19 družstev do Českého Krumlova.  
  
 MČR U13, Praha – Radotín 
 
 J. Scheiner předložil členům VV žádost od pořadatele MČR U13o povolení následující výjimky: v hale  
 je 5 barevně odlišených kurtů na gumovém povrchu se stejnými vlastnostmi jako mají badmintonové  
 koberce. Na těchto kurtech by byl odehrán první den MČR U13, na druhý den MČR U13 by byly  
 instalovány dva koberce, včetně slavnostní výzdoby haly na semifinálové a finálové zápasy. 



 VV žádost o udělení výjimky odsouhlasil – 7 pro, 4 se zdrželi. 
 
 Pořadatel bude o této skutečnosti informován. 
 

Zodpovídá: STK 
 
Termínový kalendář 2012_2013 – J. Scheiner informoval členy o rozpracovaném  návrhu  
termínového kalendáře pro následující sezónu, na kterém spolupracuje s předsedou TMK. Návrh  
termínového kalendáře bude členům rozeslán před další schůzí VV. 
 
Zodpovídá:STK 
 
Rozpis soutěží 2012_2013 – návrh Rozpisu soutěží bude členům VV poslán e-mailem před další schůzí  
VV ČBaS 
 
STK upozorňuje všechny zájemce o pořádání turnajů v sezóně 2012_2013 – 
s výjimkou MČR dospělých žádosti musí být podány nejpozději do 30. 4. 2012.
  

 
 

EK 
 
 Dotace 2012  
 

M. Osička seznámil VV ČBaS se schválenými dotacemi od MŠMT, které byly vyvěšeny na webových 
stránkách MŠMT. 
 
Velká změna je v Programu V. Organizace Sportu, kdy je částka 4x vyšší než v loňském roce. M.  
Osička předložil členům své návrhy jak tyto finance využít s tím, že žádá všechny členy, aby i oni  
zaslali své návrhy k diskuzi.  
Z. Musil informoval o Zpravodaji ČSTV, který byl rozeslán na všechny členy VV, kde jsou  
důležité informace týkající se peněz z hazardu, které jdou v letošním roce do měst a obcí a vyzval  
všechny předsedy jednotlivých Oblastí, aby se tato informace dostala i do jednotlivých oddílů a klubů. 
 
 
Projekt Talentované mládeže 
 
RSC – na jednotlivá RSC byla zaslána fixní částka 15tis. + 50% z celkové dotace, které bylo  
vyplaceno na základě vyhodnocení přecházející sezóny (tedy sezóny 2010_2011. Druhá částka 50%  
bude vyplacena na základě vyhodnocené sezóny letošní (tedy sezóny 2011_2012). Vzhledem k tomu, že  
ve stávajících Smlouvách nemáme toto vyřešeno, bude s jednotlivými RSC podepsán příslušný Dodatek  
+ bude provedena aktualizace „Projektu péče o TM“. 
 
Zodpovídá: TMK, EK, sekretariát 

  
 

MK  
 

MČR 2012, Plzeň 
 
J. Fruehauf poděkoval M. Novákové za uspořádání MČR 2012, včetně zajímavě pojatého Slavnostního  
večera. 
 
MČR 2013 
 
Do Výběrového řízení na pořadatele MČR 2013 se přihlásil oddíl TJ Baník Most. 
VV odsouhlasil tohoto pořadatele. S pořadatelem bude podepsána příslušná Smlouva. 
Zodpovídá: MK 



 
Sazebník ČBaS, ČBOS 
 
J. Fruehauf předložil VV opětovně návrh s následujícím navýšení ceny za reklamu na webových  
stránkách ČBaS. 
 
1) komerční reklamy umístěné v pravé části webových stránek – navýšení o 1000,-Kč/kvartál, tedy na 

16 000,-Kč + DPH /rok – změna nebyla schválena. 
 

VV uložil MK, aby vypracovala návrh změn jak zvýhodnit případného gen. partnera od partnerů  
ostatních – větší reklama na webu apod.  Dále jakým způsobem využít prostor při otevření jednotlivých  
článků, zrušit případné odkazy od Googlu apod. 
 
Zodpovídá: MK  
 
Podpora Sportu – dotace 
 
J. Fruehauf informoval VV o žádosti 1. badmintonové o.s. o udělení Dotace na 4 badmintonové kurty. 
V případě, že tato dotace bude schválena, nabízí tyto kurty k bezplatnému zapůjčení. 

 
TMK  

 
NSC 
 
L. Vorel informoval o schůzce zástupců jednotlivých RSC, trenéra juniorské reprezentace a TMK, která 
proběhla 19. 3. 2012 ve sportovním středisku Nymburk, - bylo diskutováno, jakým způsobem NSC 
pracuje, jak zlepšit spolupráci mezi NSC a jednotlivými RSC. Zápis z této schůzky bude umístěn na 
webových stránkách ČBaS. 
 
P. Koukal dále vypracuje po ukončení sezóny roční vyhodnocení práce NSC. 
 
Zodpovídá: TMK 
 
 
Juniorská reprezentace 
 
Veškeré informace a výsledky o turnajích bylo možné sledovat na webu ČBaS. 
 
Dospělá reprezentace 
 
ME družstev mužů a žen, 14. -19. 2. 2012, Amsterdam 
 
 Dospělá reprezentace odcestovala v této sestavě: hráči - Koukal Petr, Fröhlich Jan, Ludík Milan, 
Bitman Jakub, Gavnholt Kristína, Bášová Alžběta, Havlová Lucie, Černá Lucie, Pavelková Zuzana, 
Vorel Ladislav – vedoucí výpravy, Roupcová Eva – fyzioterapeut. 
 
Jak muži, tak ženy obsadili 2. místo ve skupině. Podrobné výsledky bylo možné sledovat na webových 
stránkách svazu. 
 
LOH 2012 
 
L. Vorel informoval o aktuální situaci našich hráčů –  do konce kvalifikačního období zbývá cca jeden  
měsíc - Kristína Gavnholt se na 99% na LOH kvalifikuje, hráč Petr Koukal je „na hraně“. 
 
ME jednotlivců, Švédsko 
 
Na ME jednotlivců se kvalifikovali Tito hráči: 
 
MS Koukal Petr, Fröhlich Jan – svoji účast odmítl a zúčastní se turnaje na Tahiti, Florián Pavel 
WS Gavnholt Kristína, Pavelková Zuzana 



MS  Kopřiva Tomáš/Kopřiva Ondřej 
WS Havlová Lucie/Bášová Alžběta – odmítly účast, Křížková Šárka/Tomalová Kateřina 
XD Bitman Jakub/Bášová Alžběta 
 
Na základě schválených dotací od MŠMT L. Vorel předložil členům VV návrh na zvýšení finanční  
podpory hráčů, kteří se zúčastní ME. 
 
Návrh :  Gavnholt      20tis 

Koukal       20tis. 
Mistři ČR – Bitman/Bášová, Křížková/Tomalová  15tis/hráče 
Pavelková      10tis 
Florián       10tis 
Kopřiva T./Kopřiva O.     10tis/hráče 

 
 V. Drašnar – protinávrh , aby i hráči Pavelková, Florián a bratři Kopřivovi dostali příspěvek ve výši  
 15tis. Kč. 
 
 Protinávrh nebyl přijat. VV ČBaS odsouhlasil návrh L. Vorla. Hráči budou o této skutečnosti  
 informováni. 
 
 Zodpovídá: TMK 

  
 
Měsíční příspěvek hráčů na přípravu 
 
VV ČBaS odsouhlasil návrh TMK na měsíční podporu těchto hráčů: 
 
Koukal Petr, Florián Pavel, Bitman Jakub, Ludík Milan, Fröhlich Jan, Gavnholt Kristína, Pavelková  
Zuzana, Bášová Alžběta, Černá Lucie. 
 
S hráči budou podepsány příslušné Smlouvy. 
 
Zodpovídá: TMK, sekretariát 
 
Dospělá reprezentace 
 
L. Vorel informoval členy VV, že do širší reprezentace byla od 1. 3. 2012 zařazena hráčka Křížková 
Šárka. 
 
 
RK 
 
R. Vokoun předložil členům VV ČBaS návrh, aby organizátoři turnajů, jejichž propozice byly vyvěšeny 
na webu, byli pokutováni v případně, že nedodají na web výsledky z těchto turnajů. Od 11/2011 bylo na 
webových stránkách vyvěšeno cca 33 turnajů, ale pouze z 11 lze nalézt výsledky!! 
 
VV uložil MK, aby se domluvila s webovými správci následovně - zveřejnění propozic s upozorněním, 
že musí být následně dodány i výsledky z příslušného turnaje. Pokud se tak nestane, příště již tyto 
propozice nebudou na web umístěny. 
 
Zodpovídá: MK  
 
Webové stránky sekce TMK – R. Vokoun upozornil na neaktualizaci sekce TMK!! TMK opětovně 
vyzvána k pravidelnému podávání informací! 

  
  

 
 
 



3.) OBLASTI  
 
ZČ 
 
M. Nováková informovala o ½ ročním školení trenérů, které bude organizovat J. Segeč. Je to poprvé co 
školení bude probíhat takto dlouho, o výsledcích bude VV informovat na další schůzi. 
 
 
JM 
 
Probíhají přípravy na Finále Play Off extraligy. Termín velikonoc však není příliš vhodný – zatím 
nejsou zcela zajištěni rozhodčí. 
 

 
4.) RŮZNÉ 
 
Seznam.cz 
 
Členové VV odsouhlasili spolupráci s webovým serverem Seznam.cz. 
 
Plénum ČOV – dne 19. 4. 2012 se uskuteční Plénum ČOV, na kterém nás bude zastupovat Ing. Martin 
Osička (bez hlasovacího práva). Předseda Ing. Musil bude v této době na ME jednotlivců ve Švédsku, 
kde se zúčastní Annual Delegates’ Meetingu. 
 

 
 
 

 
 

Příští jednání VV ČBaS bude dne 24. 4. 2012 
 
  

Zapsala: Mgr. Procházková, 28. 3. 2012  


