
Zápis č. 8/2012 ze schůze VV ČBaS dne 18.12.2012 
 
Místo konání: Praha-Strahov 
Přítomni: Procházková, Mendrek, Douša, Vorel, Skrčený, Pavelka, Škácha, Kolář, Osička, Musil, 
Nováková, Kotyza, Kollarová, Jurka, Vokoun, Drašnar 
Omluveni:  
 
 
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 
 
KR 
 
Předseda komise p. Kolář informoval o zajištění rozhodčích na MČR dospělých 2013. Zajištění rozhodčích na 
MČR U19 souvisí se schválením návrhu rozpočtu na rok 2013. 
 
Delegování vrchních rozhodčích na všechna extraligová utkání 
P. Kolář se vyjádřil k návrhu pana Vorla z minulého VV ve věci delegování vrchních rozhodčích na všechna 
extraligová utkání. P. Kolář je schopen delegovat vrchní rozhodčí pouze v případě, že bude garantováno, že 
v termínu extraligy se nebude hrát žádná jiná soutěž- problém tedy není s náklady, ale s vytížeností. Nicméně 
doporučuje v případně zájmu o delegování vrchního rozhodčího na extraligové utkání, aby klub svůj požadavek 
zaslal s dostatečným předstihem.   
 

STK 
 
Předseda komise p. Škácha se vrátil k navrhovaným změnám v Soutěžním řádu a Rozpisu soutěží 
projednávaných na minulém VV ČBaS. 

• Změny týkající se extraligy a 1. CL- STK obdržela komentáře k extralize od jednoho extraligového 
oddílu. STK vypracuje návrh změn a osloví do příštího VV ČBaS příslušné extraligové oddíly a oddíly 
1. CL . 

• Zrušit článek 70 Soutěžního řádu- „Základní čekací doba pro zahájení utkání je 20 min. po jeho 
stanoveném začátku, není-li stanoveno Rozpisem soutěží jinak.“ Schváleno všemi členy VV- článek se 
s okamžitou platností ruší. STK vydá Dodatek k Soutěžnímu řádu. 

• Soutěže jednotlivců mládežnické kategorie 
P. Škácha vyzval TMK k vyjádření svého stanoviska o fungování soutěží. 
Paní Nováková informovala VV o své myšlence koncepce budoucího fungování soutěží jednotlivců 
v mládežnických kategoriích. 
Předseda STK navrhuje TMK postupovat zvlášť u kategorie žáků a u kategorie dorostu. 
TMK do konce února 2013 vypracuje konkrétní představu fungování soutěže jednotlivců 
mládežnických kategorií. 

• Start hráčů bez českého občanství 
- Hráči studující na střední škole a startující v mládežnických kategoriích: 
Návrh: povolit těmto hráčům start ve všech soutěžích (včetně soutěží mládeže) a za kterýkoliv oddíl 
s tímto omezením 
- mimo MČR jednotlivců 



- pouze za jediné družstvo oddílu 
V soutěžích družstev je ale takovýto hráč stále posuzován jako zahraniční.  
Hráč musí doložit potvrzení o studiu ne střední škole pro souhlas se startem v soutěžích mládeže. 
TMK vyjádřilo své stanovisko, že souhlasí se startem zahraničních hráčů v soutěži jednotlivců ale 
nesouhlasí se startem zahraničních hráčů v soutěži družstev. 

 
Předseda STK navrhl přepracování Registračního řádu u hráčů mládežnického věku bez českého občanství: 
Děti bez českého občanství, které se narodily v ČR a mají zde trvalý pobyt NEBO mají trvalý pobyt a nebyly 
dosud zaregistrovány u žádného jiného svazu (doloží potvrzení) mohou požádat o roční licenci (dříve 
dlouhodobá licence). VV jednohlasně schválil. Sekretariát zapracuje do Registračního řádu. 
 
Rozhodčí na extraligových utkáních-  STK navrhlo na minulém VV ČBaS udělit pokutu ve výši 1000 Kč 
oddílu Dobrušky- na posledním extraligovém utkání byl přítomen pouze 1 kvalifikovaný rozhodčí a pokutu ve 
výši 2000 Kč oddílu Sokol Meteor Praha Radotín. VV v souladu s  čl. 20, Hlava V Disciplinárního řádu ČBaS 
jednohlasně odsouhlasil navrhovanou výši pokut. STK seznámí oddíly s výsledkem a vyzve je k zaplacení. 
Stejně tak VV rozhodl o návrhu p. Škáchy o udělení pokuty ve výši 2000 Kč oddílu TJ Sokol Jehnice ze stejného 
důvodu jako byl pokutován Sokol Meteor Praha Radotín. STK informuje příslušný oddíl o pokutě. 
 
L. Vorel vystoupil s dotazy na STK: 
- proč nebyly pokutovány  extraligové  a ligové oddíly, kteří neodeslaly včas zápisy o utkáních? Pan Škácha 
informoval, že všechny zápisy byly zaslány včas, nebyly pouze včas vyvěšeny na webu. 
- navrhuje řešit kvalitu míčů Babolat při extraligových utkání a dále navrhuje STK zrušit centrální nákup míčů 
pro extraligová utkání- STK zapracuje do návrhu změn pro extraligová utkání. Co se týče kvality míčů pro 
extraligu- žádný jiný oddíl si doposud nestěžoval. 

 
MK 
 
Logo ČBaS -  Z. Musil informoval, že nové logo ČBaS se bude používat od 1.1.2013. Logo v křivkách bude 
zasláno na oblasti, krátké představení loga proběhne v pořadu Badminton Revue. 
 
Pořad Badminton Revue- Z. Musil krátce informoval o dohodě s ČT o pokračování pořadu nejméně do června 
2013. 
 
Výběrová řízení- Z. Musil informoval o došlých nabídkách. 

• Výběrové řízení na pořadatele Play off- došla pouze 1 nabídka od společnosti Sport Lubas, místo 
konání Play off ZŠ Vinoř- předpoklad výstavby mobilního hlediště. 
VV schválil nabídku v poměru 12 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 

• Výběrové řízení na generálního partnera ČBaS- došla opět pouze jedna nabídka od společnosti Sport 
Lubas- nicméně nabídka je úzce spojena s MMČR a MMJČR 2013; VV odsouhlasil, že nabídka bude 
vyhodnocena současně s vyhodnocováním nabídek na pořadatele MMČR a MMJČR 2013 

• Výběrové řízení na oblečení pro reprezentaci- nabídku zaslaly 2 firmy- Sport Lubas a firma Victor. 
Po vyhodnocení předseda MK  navrhl jako výhodnější nabídku firmy Sport Lubas. VV schválil návrh 
v poměru 8 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. 

 

TMK 
 
Čerpání bonusů reprezentantů – T. Mendrek krátce informoval o čerpání bonusů. 
 
T. Mendrek informoval VV o překladu druhé úrovně materiálu pro trenéry, které vydala BWF. 
P. Florián doposud přeložil 7 kapitol.  
 
Školení trenérů - T. Mendrek informoval o  Inspiration Tour s Peterem Mouritsenem z Dánska. Zájem trenérů 
ve všech oblastech byl značný. T. Mendrek plánuje uspořádání tohoto typu školení i do budoucna. 
 
Setkání trenérů „u kulatého stolu“- T. Mendrek informoval o uskutečněném setkání trenérů „u kulatého 
stolu“. Akce se zúčastnilo 11 trenérů. Do budoucna se bude T. Mendrek snažit tuto akci zopakovat. Na příštím 
setkání by mohly být prezentovány poznatky hráčů, kteří se v prosinci 2012 zúčastnili badmintonového campu 
v Číně. 
 



Fungování Národního sportovního centra- T. Mendrek se VV omluvil za pozdní dodání koncepce TMK. 
Krátce informoval, že TMK došlo k závěru zachovat kontinuitu stávajícího systému do konce sezóny 2012/2013.  
VV odsouhlasil návrh TMK na pokračování systému a prodloužení smluv se stávajícím trenérem a asistentem do 
konce května 2013 v poměru 12 pro, 2 se zdrželi. 
VV ukládá TMK předložení návrhu na budoucí fungování Systému sportovní přípravy talentované mládeže do 
konce března 2013. 
 
Juniorská reprezentace 
T. Mendrek informoval o blížícím se MEJ v Turecku, ve stejném termínu Nation Future Cup ve Švýcarsku- 
juniorská reprezentace se zúčastní obou akcí. 
Z. Musil navrhl TMK do budoucna ke zvážení, zda se stále zúčastňovat Nation Future Cupu. Po Future Cupu ve 
Švýcarsku bude následovat zpětná vazba o kvalitě daného turnaje. 
 
Seniorská reprezentace 
T. Mendrek informoval o blížícím se ME družstev dospělých v Moskvě. ČR byla nalosována do skupiny 8 spolu 
se Skotskem, Walesem a Slovenskem. 

 
EK 
 
Předseda komise p. Osička informoval o čerpání rozpočtu ČBaS. Všechny účelové peníze byly vyčerpány v plné 
výši.  
 
M. Osička informoval, že všechny komise již zaslaly návrhy rozpočtů na příští rok.  
 
M. Osička  vyzval TMK k přepracování bonusového systému hráčů na kalendářní rok- souvisí s čerpáním dotací, 
které jsou poskytovány na kalendářní rok. 
 
 

3) OBLASTI 
 
SČ 
P. Douša informoval o fungování RSC v rámci oblasti. Bohužel stále postrádá informace ke slibované 
Olympiádě mládeže od jejích autorů. 
 
 

4) RŮZNÉ 
 
Použití a ochrana dat členské základny ČBaS 
H. Kollarová apelovala na všechny oblasti, aby do konce ledna 2013 dodaly na sekretariát formuláře, které jim 
byly zaslány k distribuci do všech klubů v rámci oblasti. Problémové kluby nahlásit na sekretariát. 
 
H. Kollarová informovala VV o podaných žádostech k registraci u oddílů T-Club Berušky a TJ Sokol Růžďka. 
VV jednohlasně schválil. 
 
Předsedkyně H. Procházková krátce informovala o Valné hromadě ČSTV. 
 
T. Mendrek apeloval na lepší správu webu v sekci TMK. 
 
Anketa při MČR 2013 
VV ukládá TMK návrh adeptů do ankety při MČR 2013. Předseda TMK se spojí s organizátory. 
 
Předsedkyně H. Procházková popřála Všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2013! 
 
Příští jednání VV ČBaS bude dne 19.2. 2013 
Zapsala: H. Kollarová, 20.12. 2012 


