
Z  á  p  i  s 
ze Sněmu Českého badmintonového svazu 

konaného 16. června 2012 
------------------------------------------------------------------------- 

 
 Sněm zahájil z pověření VV ČBaS Zdeněk Musil, předseda ČBaS. Po přivítání delegátů 
seznámil přítomné s návrhem VV, aby Sněm řídil Karel Kotyza jako předsedající. Hlasováním 
jednomyslně schváleno. Další jednání pak řídil zvolený předsedající.  
 Sněm probíhal podle navrženého a delegátům předem zaslaného programu: 

1) Zahájení 
2) Volba pracovního předsednictva, komisí a zapisovatele 
3) Schválení programu Sněmu ČBaS, jednacího a volebního řádu Sněmu ČBaS  
4) Zpráva předsedy o činnosti ČBaS za uplynulé období  

 5)   Zpráva o hospodaření za uplynulé období 
 6)   Zpráva předsedy revizní komise 
 7)   Diskuse 

8)   Volba předsedy ČBaS 
9)   Volba členů VV ČBaS 

 10) Usnesení 
 11) Závěr 
 
ad 2):  Přítomní delegáti schválili: 
- pracovní předsednictvo: p. Karel Kotyza, Zdeněk Musil a Jan Jurka; 
- volební a mandátovou komisi: p. Jiří Pavelka (předseda), Kateřina Tomalová, Stanislav Jelínek; 
- návrhovou komisi: p. Václav Drašnar (předseda), Karel Tomek, Roman Vokoun; 
- zapisovatelku p. Miladu Novákovou. 
 
Volební a mandátová komise bezprostředně po svém zvolení informovala přítomné o usnáše-
níschopnosti shromáždění a o stoprocentní účasti delegátů s hlasem rozhodujícím (28 delegátů 
zvolených v oblastech a 14 členů VV). 
 
ad 3): Delegáti schválili bez připomínek program Sněmu Českého badmintonového svazu. Bez 
připomínek byl schválen také jednací řád. Před schvalováním volebního řádu byl předložen návrh na 
úpravu b. 4 čl. 2 (ve smyslu možné volby nepřítomného kandidáta). Návrh nebyl přijat a volební řád 
byl schválen beze změny.   
 
ad 4): Předseda svazu  Zdeněk Musil se ve své zprávě (příloha zápisu) zaměřil jak  na sportovní 
výsledky , kterých se našim nejlepším hráčům v hodnoceném období podařilo dosáhnout, tak na snahu 
VV ČBaS zvládnout činnost svazu v podmínkách značné ekonomické nestability. V souvislosti 
s ukončením svého funkčního období poděkoval všem členům VV i sekretariátu za spolupráci a ocenil 
každodenní mravenčí práci funkcionářů na základní úrovni – v oddílech a klubech. 
 
ad 5): Zprávu o hospodaření ČBaS v r. 2011 přednesl předseda ekonomické komise Martin Osička. 
Okomentoval celkové příjmy a výdaje v r. 2011(účelové i volné zdroje), výsledek hospodaření i návrh 
VV na využití prostředků získaných z dotace MŠMT pro r. 2012. K  rozpočtu na r. 2012 uvedl, že VV 
ho navrhuje jako mírně schodkový. 
 
ad 6): Předseda RK Roman Vokoun  informoval o činnosti komise za období od posledního sněmu.  
Komise v průběhu roku neobdržela žádné stížnosti či podněty, které by musela řešit. Při kontrole 
hospodaření v návaznosti na účetní uzávěrku r. 2011 neshledala žádné závady.   
 
ad 7): V diskusi vystoupili: 
 

� Josef Scheiner – předseda STK: předal diplomy třem nejlepším týmům Extraligy, medaile  



a diplomy třem nejlepším týmům obou skupin I.CL, upozornil na změny v RS 2012/13, na 
termínový kalendář nové sezóny a informoval o předpokládaném zveřejnění konečných 
žebříčků sezóny 2011/12. V souvislosti s tím požádal o kontrolu popř. doplnění dat ze strany 
oddílů/klubů. Zhodnotil úspěšnost oddílů podle zisku medailí na všech MČR končící sezóny.  

� Lukáš Kroc: navrhl, aby se počet delegátů na sněm odvíjel od počtu registrovaných hráčů 
v příslušné oblasti. Podrobně seznámil přítomné s projektem badmintonových olympiád, 
který připravil a který představuje určitou modifikaci projektu „Badminton do škol“. 
Konkretizoval i časové úseky, ve kterých by měla proběhnout příprava a termíny realizace 
jednotlivých částí projektu. 

� Dana Světničková: v současné době probíhá ve školách velmi podobná akce – odznak 
všestrannosti olympijských vítězů.   

 
Ad 8): Na funkci předsedy svazu byli navrženi tři kandidáti : Lukáš Kroc navrhl Petra Martince, 
Zdeněk Musil Hanu Procházkovou a Pavel Kavan Ladislava Vorla. Všichni tři navržení svoji 
kandidaturu oficiálně přijali a v intencích své předchozí prezentace zveřejněné na webových stránkách 
ČBaS seznámili delegáty se svými představami o fungování orgánu, v jehož čele by v případě zvolení 
působili ve čtyřletém volebním období. Upřesnili také své představy o složení týmu volených členů 
VV ČBaS (STK, TMK, EK, MK, KR). Přítomní delegáti využili možnosti klást kandidátům na 
předsedu ČBaS dotazy, týkající se záměrů kandidátů v jednotlivých oblastech činnosti hnutí. V tajné 
volbě odevzdalo platné hlasy 39 ze 42 přítomných delegátů, z toho 23 získala Hana Procházková, 11 
Petr Martinec a 5 Ladislav Vorel. Hana Procházková získala nadpoloviční většinu hlasů a byla 
zvolena předsedkyní Českého badmintonového svazu.  
 
Ad 9): Hana Procházková předložila návrh na složení týmu svých spolupracovníků. Proběhlo krátké 
představení záměrů jednotlivých kandidátů a následná tajná volba navržených volených členů VV: do 
funkce předsedy sportovně-technické komise byl zvolen Ivan Škácha (získal 37 hlasů), do funkce 
předsedy ekonomické komise Martin Osi čka (39 hlasů), marketinkovou komisi povede Zdeněk  
Musil  (35 hlasů), předsedou komise rozhodčích bude Jan Kolář (39 hlasů). Otázka obsazení 
trenérsko-metodické komise bude dle Stanov ČBaS řešena kooptací kandidáta do VV ČBaS.   
 
Ad 10):  Před zveřejněním návrhu usnesení proběhla krátká diskuse, ze které vyplynul požadavek na 
VV řešit otázku členství, s tím související evidenci členské základny a z toho vyplývající počet 
delegátů na sněm. Zazněly i požadavky na omezení duplicity hlasů a stanovisko k tomuto problému. 
Nově zvolený předseda MK vyzval P.Martince, který ve svém kandidátském představení zdůraznil 
eminentní zájem o rozvoj činnosti na úseku marketinku, k užší spolupráci ve prospěch celého hnutí.  
 
Předseda návrhové komise V. Drašnar  přečetl návrh usnesení ze Sněmu ČBaS 2012. Usnesení ve 
znění schváleném většinou hlasů je samostatnou přílohou zápisu ze Sněmu ČBaS.  
 
Ad 11): Sněm uzavřela nově zvolená předsedkyně ČBaS Hana Procházková  poděkováním za 
projevenou důvěru a přáním příjemně prožité doby odpočinku v průběhu letních měsíců.  
 
 
 
 
V Plzni 19. června 2012   
Zapsala Milada Nováková                       Mgr. Hana Procházková,  

předsedkyně  ČBaS, v.r. 
 
 
 
 
 
 



Příloha zápisu ze Sněmu ČBaS 2012 – Zpráva předsedy ČBaS  
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vážení sportovní přátelé! 
  
V uplynulých letech jsem se snažil zprávu předsedy zkracovat vzhledem k tomu, že většina informací 
je pravidelně zveřejňována na našich webových stránkách a přestože jsem původně plánoval trochu 
delší zhodnocení uplynulých 4 let, budu se snažit být i letos maximálně stručný. 
  
Připomenu z mého pohledu několik nejzásadnějších událostí. Bohužel se potvrdila obava vyjádřená 
loni v červnu a hlavní zdroj financí českého sportu v podobě akciové společnosti Sazka byl nenávratně 
ztracen. Pro letošní rok byl naštěstí nalezen náhradní zdroj v podobě mimořádných prostředků ze 
strany MŠMT v tzv. programu V. – organizace sportu. Tyto prostředky však zatím nevykazují 
charakter stabilního dlouhodobého příjmu a společně s dosud nedokončenou transformací organizace 
českého sportu jsou nejistotou pro následující roky. 
  
Dovolte mi dále připomenout sportovní úspěchy našich nejlepších reprezentantů. 
  
Kristína Gavnholt jako první žena vyhrála dvouhru na našem MM v Brně, dosáhla řady dalších 
výborných umístění a na konci sezony bojovala vyrovnaně o první medaili na ME ve Švédsku. Tyto 
výsledky ji v součtu posunuly nejen stabilně do první padesátky světového žebříčku, ale zajistily i 
jasnou kvalifikaci na OH. Petr Koukal se po těžké nemoci vrátil úspěšně na kurty a v první polovině 
uplynulé sezony dosáhl několika skvělých výsledků – zvítězil na MM Slovenska a hlavně vybojoval 
druhé místo na našem MM. Neudržel bohužel v rámci kvalifikace umístění kolem padesátky 
světového pořadí, nicméně i on nakonec bude náš badminton na hrách v Londýně reprezentovat. 
       
U juniorů bych zdůraznil hlavně čtvrtfinálové umístění dvojice Janáček – Mendrek na MEJ U17 a 
zejména herní a výsledkovou explozi Lucky Černé v kategorii dospělých. Budu moc držet palce 
juniorům na ME i MS, protože jejich výkonnost je velmi slibná.     
  
Domnívám se, že úkoly, které byly postaveny před VV loňským sněmem, byly splněny. Máme dva 
kvalifikované hráče na OH, změny v organizaci přípravy talentované mládeže byly uvedeny v život. 
Ekonomika svazu za rok 2011 i výhled pro letošní rok je pozitivní, což vám za okamžik potvrdí i 
zpráva ekonoma svazu. 
  
Nebudu hodnotit jednotlivé komise VV, věřím, že informace o jejich činnosti jsou veřejné a obecně 
známé. Vzhledem k tomu, že dnešním dnem končí funkční období stávajícího předsedy a VV, je asi 
podstatnější dívat se dopředu, jakým směrem pokračovat v badmintonu dále. Chci věřit tomu, že je na 
co navázat a přeji nově zvolenému předsedovi i dalším voleným funkcionářům hodně úspěchů v jejich 
další činnosti.  
  
Na závěr mi dovolte být až otravně tradiční. Děkuji vám všem i vašim spolupracovníkům za vaši práci 
při vedení tréninků či administrativy v oddílech a v oblastních svazech. Bez vaší mravenčí práce a 
ochoty obětovat svůj volný čas badmintonu to zatím stále nejde a bohužel asi ani v nejbližších letech 
nepůjde! 
  
Děkuji též všem mým spolupracovníkům z VV a sekretariátu za jejich práci, myšlenky a celkový 
přístup, kterým přispěli v uplynulých čtyřech letech k fungování tohoto orgánu.   
  
Děkuji Vám za pozornost.    
 
V Praze dne 16. 6. 2012 
 
Zdeněk Musil,  
předseda ČBaS 



Příloha zápisu ze Sněmu ČBaS 2012 – Usnesení 
 
Usnesení Sněmu Českého badmintonového svazu konaného dne 16. 6. 2012 v Praze 
 
 
1. SNĚM SCHVALUJE: 
 
a) řídícího sněmu a pracovní předsednictvo 
b) volbu zapisovatele, členy mandátové-volební a návrhové komise 
c) jednací řád sněmu 
d) volební řád sněmu 
e) zprávu o hospodaření ČBaS a ČBOS za období roku 2011, jak ji přednesl pan Martin Osička, 

předseda ekonomické komise ČBaS  
 
 
2. SNĚM BERE NA VĚDOMÍ: 
 
a) zprávu mandátové a volební komise o účasti delegátů, přednesenou panem Jiřím Pavelkou, 

předsedou mandátové a volební komise 
b) zprávu předsedy ČBaS o činnosti ČBaS za uplynulé období, jak ji přednesl pan Zdeněk Musil, 

předseda ČBaS 
c) zprávu revizní komise ČBaS za období roku 2011, jak ji přednesl pan Roman Vokoun, předseda 

revizní komise ČBaS 
 
3. SNĚM VOLÍ: 
 
a) paní Hanu Procházkovou za předsedkyni ČBaS 
b) pana Ivana Škáchu za předsedu STK ČBaS 
c) pana Jana Koláře za předsedu KR ČBaS 
d) pana Martina Osičku za předsedu EK ČBaS 
e) pana Zdeňka Musila za předsedu MK ČBaS 
 
4. SNĚM UKLÁDÁ: 
 
a) VV ČBaS zabývat se stavem a evidencí členské základny ČBaS v návaznosti na stanovení počtu 

delegátů na Sněm ČBaS 
b) VV ČBaS zabývat se možností změny stanov ČBaS v bodech práva hlasování členů VV ČBaS 
c) TMK ČBaS zabývat se návrhem projektu  pana Lukáše Kroce  Badmintonová olympiáda  
 
 
Václav Drašnar, 
Předseda návrhové komise 
 
 
 
 


