
Zápis č. 3/2013 ze schůze VV ČBaS dne 11.6.2013 

 
Místo konání: Praha-Strahov 

Přítomni: Mendrek, Douša, Dostál, Pavelka, Osička, Musil, Nováková, Kotyza, Musilová, Jurka, Drašnar, 

Škácha, Procházková, Skrčený, Vokoun 

Omluveni: 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 
 

Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí. 

 

 

2) Zprávy z jednotlivých komisí 

 

STK 
 

Termínový kalendář pro sezónu 2013-14 

Ivan Škácha představil členům VV návrh termínového kalendáře pro sezónu 2013-14 a vyzval ke komentářům. 

J. Pavelka upozornil na termín MČR dospělých, kdy hned v úterý po MČR začíná ME družstev dospělých. 

Předseda TMK Tomasz Mendrek uvedl, že tato skutečnost nevadí a neměla by se nijak dotknout seniorské 

reprezentace. 

VV dále diskutoval drobné změny a následně jednohlasně schválil termínový kalendář pro sezónu 2013-14, který 

bude neprodleně vyvěšen na internetových stránkách ČBaS. 

 

Návrh změny systému v soutěžích mládeže 

Ivan Škácha informoval VV o shodě STK s TMK ponechat pro sezónu 2013-14 dosavadní postupový systém. 

TMK se bude nadále zabývat změnou systému v soutěžích mládeže a společně s STK do konce ledna 2014 

předloží VV nový návrh na změnu systému v soutěžích mládeže s platností od sezóny 2014-15. 

 

 

MK 
 

MMČR 2013 

Z. Musil informoval o jednáních s partnerem pro MMČR 2013. Jako partner se přihlásila pouze firma Yonex- 

jednání by mělo být dokončeno v týdnu 17.-21.6.2013. 

 

MMJČR 2013 

Z. Musil informoval o jednáních s případnými partnery pro toto mistrovství. Jednání by měla být uzavřena též 

ve 25. týdnu. 

 

Výběrové řízení na pořadatele MČR 2014 

Do VŘ se přihlásil pouze jeden zájemce- BK Baník Most s podmínkou přidělení jiného termínu konání. STK se 

nepodařilo termín změnit. Do konce června 2013 se potencionální pořadatel vyjádří, zda s daným termínem dle 

termínového kalendáře souhlasí. 

 

Z. Musil informoval VV, že po zveřejnění nového termínového kalendáře 2013-14 bude na stránkách ČBaS 

vyvěšeno Výběrové řízení na pořadatele finále Play-off extraligy družstev pro sezónu 2013-14. 

 



Z. Musil krátce informoval členy VV o BWF AGM 2013 v Kuala Lumpur. 

 

Vlajky s logem ČBaS 

H. Musilová informovala VV o nabídce zhotovení plachet s logem ČBaS a požádala o schválení nákupu 10 ks 

hrazených ČBaS. Tyto vlajky budou poskytnuty oblastem a zájemcům, kteří se o ně přihlásili. VV jednohlasně 

schválil. 

 

 

TMK 

 
Návrh TMK na změnu systému talentované mládeže 

T. Mendrek odprezentoval VV dopracovaný návrh Systému přípravy talentované mládeže. Po diskuzi ohledně 

konkretizace jednotlivých bodů návrhu vyzval M. Osička VV ke hlasování o daném návrhu. 

Hlasování VV: Pro- 5 hlasů, Proti- 4 hlasy, Zdrželi se- 4 hlasy- VV tento návrh neschválil.  Nadále platí Systém 

přípravy talentované mládeže z období 2011-2013.  Rozdělení finančních prostředků v poměru: Oddíly- RSC- 

NSC, 20%-40%-40%- odsouhlaseno VV dne 7.5.2013. 

 

J. Pavelka navrhl VV uložení TMK vypsání Výběrového řízení na post trenéra juniorské reprezentace. 

T. Mendrek uvedl protinávrh, kdy jako předseda TMK navrhl VV jako trenéra juniorské reprezentace T. 

Mendreka a jeho 2 asistenty Markétu Osičkovou a Radka Votavu v souladu s platným Systémem přípravy 

talentované mládeže. 

Hlasování VV o protinávrhu T. Mendreka: Pro- 9 hlasů, Proti- 2 hlasy, Zdrželi se- 2- VV tento protinávrh 

schválil.    

 

 

EK 

 
Předseda komise M. Osička informoval o přidělené dotaci pro ČBaS v rámci Programu V.  

 

M. Osička předložil VV návrh Rozdělení finančních prostředků z Programu V, který vytvořila užší skupinka 

složená z členů VV ČBaS. VV jednohlasně schválil následující rozdělení: 

 

1) Právní analýza a příslušné úpravy dokumentů ČBaS- ve výši 60 000 Kč 

2) Dofinancování návrhu rozpočtu na Talentovanou mládež do částky 1,8 mil.- ve výši cca 35 000 Kč 

3) Programové vybavení (evidence členské základny ČBaS)- ve výši 100 000 Kč 

4) Podpora hráčů (dlouhodobá příprava) - rozdělení dle kritérií Systému dlouhodobé podpory hráčů 

z minulého roku- ve výši 800 000 Kč 

5) Trenéři- školení- ve výši 200 000 Kč 

6) Příspěvek oddílům- TOP 20- ve výši 650 000 Kč 

7) Podpora oblastí- ve výši 400 000 Kč- rovnoměrné rozdělení mezi 8 oblastí 

8) Vlajky s logem ČBaS- ve výši 10 000 Kč 

 

 

SE 
 

H. Musilová předložila VV Přihlášku nového oddílu DDM Praha 10 do ČBaS. VV jednohlasně schválil. 

 

 

3) OBLASTI 

 
ZČ 
M. Nováková informovala o Valné Hromadě západočeského kraje. 

 

Střední Čechy 

D. Skrčený informoval VV o situaci v oblasti, kdy se klub BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou odmítl přihlásit 

k nově vzniklé oblastní organizaci Středočeský badmintonový svaz občanské sdružení. Z této situace vyplývá, že 

daný oddíl se nemůže účastnit soutěží pořádaných touto oblastí.  

 



 

4) RŮZNÉ 

 
Neúčast oddílu TJ Sokol Brno Veselý- Jehnice na Poháru mistrů evropských zemí 

H. Musilová informovala VV, že oddíl se ze soutěže odhlásil bez udání důvodu 3 dny před zahájením dané 

soutěže. Ostatní týmy již neměly šanci na vzniklou situaci reagovat. 

Návrh VV- oddíl TJ Sokol Brno Veselý- Jehnice uhradí ČBaS startovné za danou soutěž ve výši 450 Eur a 

zároveň příslušnou pokutu, kterou stanoví Badminton Europe.  Zároveň STK zapracuje do rozpisu soutěží od 

příští sezóny postih při nedodržení podmínek účasti na soutěžích. 

Hlasování VV: Pro- 12 hlasů, 1 se zdržel. 

 

Sněm ČBaS 2013 

VV se shodl na návrhu funkcionářů pro zajištění Sněmu: 

Předsedající sněmu- Karel Kotyza 

Členové pracovního předsednictva- Jan Jurka, Zdeněk Musil 

Předseda mandátové a volební komise- Jiří Pavelka 

Předseda návrhové komise- Václav Drašnar 

Zapisovatel- Milada Nováková 

 
 

 

Zapsala: H. Musilová, 12.6.2013 


