Z á p i s
ze Sněmu Českého badmintonového svazu
konaného 20. června 2009
------------------------------------------------------------------------Sněm zahájil z pověření VV ČBaS Ing. Zdeněk Musil, předseda ČBaS. Po přivítání delegátů
seznámil přítomné s návrhem VV, aby Sněm řídil Ing. Karel Tomek jako předsedající. Hlasováním
jednomyslně schváleno. Další jednání pak řídil zvolený předsedající.
Sněm probíhal podle navrženého a delegátům předem zaslaného programu, který přítomní delegáti hlasováním jednomyslně schválili:
1) Zahájení
2) Volba komisí a pracovního předsednictva
3) Schválení Jednacího řádu Sněmu ČBaS a Volebního řádu Revizní komise
4) Zpráva předsedy o činnosti ČBaS za uplynulé období
5) Zpráva o hospodaření za uplynulé období
6) Zpráva předsedy revizní komise
7) Volba revizní komise
8) Plán činnosti na další období
9) Diskuse
10) Usnesení
11) Závěr
ad 2): Přítomní delegáti schválili:
- pracovní předsednictvo: p. Karel Tomek, Zdeněk Musil a Jan Jurka;
- návrhovou komisi: p. Josef Frýda (předseda), Milan Maixner, Jan Pavelka;
- mandátovou komisi: p. Ondřej Lubas (předseda), Dana Světničková, Tomáš Berka;
- zapisovatelku p. Miladu Novákovou.
ad 3): Delegáti schválili bez připomínek Jednací řád Sněmu Českého badmintonového svazu a
volební řád Revizní komise ČBaS.
ad 4): Předseda svazu Ing. Musil se ve své zprávě o činnosti za rok 2008 věnoval především těmto
tématům:
 Sportovní výsledky od OH v Pekingu do sněmu (shrnutí úspěchů i neúspěchů);
 Základní problematika hospodaření svazu (propad příjmů a nemožnost splnit plán na
přebytkové hospodaření);
 Činnost svazu v legislativní oblasti (dokončení Přestupního řádu, práce na Kvalifikačním
řádu pro trenéry);
 Rozpracované technické záležitosti (úprava webových stránek) aj.
Předseda svazu se zamýšlel nad celkovou činností svazu v badmintonovém hnutí, postavením kritiky a
potřebou konstruktivního přístupu k problémům. Poděkoval členům VV a sekretariátu a zejména pak
ocenil dokončení a vydání Almanachu k padesátinám soutěžního badmintonu.
ad 5): Zprávu o hospodaření ČBaS v r. 2008 přečetl za nepřítomného a omluveného předsedu
ekonomické komise člen komise Jiří Pavelka. Zveřejněná čísla charakterizovala situaci v průběhu roku
(snaha svazu o šetření na všech úsecích činnosti, krácení rozpočtu všech komisí), neplnění závazků
Sazky a výrazné omezení přísunu finančních prostředků (vykrytí plateb za r. 2006, podmínění úhrady
pohledávek za r. 2007 výsledkem soudního sporu a.s. Sazka o DPH), nesplnění plánovaného
ziskového rozpočtu za r. 2008 a vznik ztráty, její pokrytí z vlastního jmění svazu. U rozpočtu na r.
2009 označil na nejvýznamnější nejasné zdroje příjmů, konstatoval, že největší dopad bude mít situace
na činnost TMK, zdůraznil potřebu snížit i dotace oblastem. Priority svazu týkající se reprezentace

musí být zajištěny. Při hodnocení hospodaření České badmintonové obchodní společnosti zdůraznil
jako trvalý úkol hledání vhodných partnerů.
ad 6): Předseda RK Ing. Tomek informoval o činnosti komise za období od posledního sněmu.
Komise nemusela v průběhu roku řešit žádné stížnosti či podněty a věnovala se kontrole hospodaření
v návaznosti na účetní uzávěrku r. 2008. V souvislosti s tím neshledala žádné závady.
ad 7):. Před volbou revizní komise na 4-leté období podal předseda mandátové komise Ing. Lubas
informace o účasti na Sněmu ČBaS: z pozvaných 61 se dostavilo 45 delegátů s platným mandátem,
sněm je usnášeníschopný.
Byli představeni kandidáti na členství v Kontrolní komisi ČBaS. Pánové Neděla, Vokoun a Tomek
kandidaturu přijali a postupně přednesli své krátké kandidátské projevy. Dodatečně byl navržen p.
Martinec. I on kandidaturu přijal a v kandidátském projevu se přihlásil k provádění důsledné kontroly
hospodaření a zveřejňování výsledků kontrol.
Proběhla tajná volba RK.
Ad 8): Předseda svazu označil za priority plánu činnosti na další období:
 Dosažení ekonomické stability
 Analýzu fungování SCM
 Dokončení změny technického fungování webových stránek svazu
 Zajištění komplexní činnosti ČBaS
Ad 9): Diskuse probíhala následovně:
• P. Martinec (BK Deltacar Benátky n.J.) citoval cíle předsedy svazu, se kterými zahajoval své
funkční období a zpochybnil jejich plnění; za naprosto nekompetentní a rozporuplné osoby ve
VV ČBaS označil předsedu TMK p. Vorla a předsedu MK p. Dostála. P. Musila pak činí
zodpovědného za činnost, resp. nečinnost a nedostatky VV ČBaS, resp. jeho komisí. Na dotaz
předsedy ČBaS, zda žádá odstoupení členů VV nebo zda jeho vystoupení znamená, že mu stav
není lhostejný a je připraven se zapojit do činnosti VV, p. Martinec podal sněmu návrh na
odvolání předsedy TMK p. Vorla a předsedy MK p. Dostála. Spolupráci se stávajícím VV p.
Martinec odmítá.
• P. Kračmar (TU Liberec) kritizoval spolupráci s SCM v Dobrušce (omezení podpory hráčů
působících v Liberci a zařazených do SCM v Dobrušce, soustavné omezování jejich
zařazování do akcí centra), dále uvedl, že na webových stránkách chybějí aktuální informace o
zařazení hráčů do jednotlivých SCM a požádal, aby se tím TMK urychleně zabývala.
Poděkoval p. Vondrovi za spolupráci při pořádání MČR dospělých 2009.
• P. Tomek (So Dobruška) v reakci na vystoupení p. Kračmara vysvětlil spolupráci SCM s hráči
ze vzdálenějších oddílů a zdůraznil snahu centra o řešení.
• P. Neděla (Montas H.Králové) se připojil k požadavku na aktualizaci dat o zařazení hráčů do
jednotlivých SCM.
• P. Pilař (Chemička Ústí) připomínkoval postoj SCM k hráčům ze severočeské oblasti (hráčka
Pilařová odmítla zařazení do SCM).
• P. Kroc (Super Stars Most) poděkoval předsedovi svazu za výzvu k aktivnímu zapojení, uvedl,
že často zaznamenává stížnosti členské základny, ale chybí mu jejich prezentace na oficiální
úrovni, konstatoval, že by bylo zapotřebí prodiskutovat s centry jejich působení a přimět je
k větší spolupráci. Podle jeho názoru by nemělo docházet k odchodům hráčů z center, měly by
být hledány způsoby podpory dobrých hráčů. P. Kroc kritizoval VV za stanovisko k projektu
Badmintonové akademie v Mostě, který podal jako předseda klubu shodou okolností v době,
kdy byl zvolen do funkce předsedy Komise mládeže. Činnost v KM mu podle jeho mínění
neubírá na činnosti předsedy mateřského klubu.
• P. Vokoun (So Č.Budějovice) informoval o svém návrhu na zařazení Mistrovství ČR družstev
žactva do 13 let do oficiálních soutěží organizovaných svazem, podaném v březnu t.r. STK
ČBaS. Poděkoval za zařazení této soutěže do TK, byť je to „jen“ formou pohárové soutěže.
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P. Scheiner (předseda STK) zhodnotil stručně uplynulou sezónu, zrekapituloval výsledky I.
ligy a předal poháry nejlepším družstvům II.CL (západní a východní část), informoval o
výsledcích baráže o I.ligu a kvalifikací do obou skupin II. CL. V informaci o oddílech, jejichž
hráči získali mistrovské tituly na MČR (bez ohledu na kategorii a disciplinu) uvedl, že na
zisku medailí se podíleli hráči 16 (!!!) oddílů a klubů (1.Meteor, 2.-3. Orlová, Č.Krumlov, 4.6. Benátky, Astra, Hořovice). V souvislosti s TK nové sezóny upozornil na některé očekávané
kolize a slíbil zveřejnit na webových stránkách opravy a změny TK sez. 09/10 do konce
měsíce června. Ke 30.6. budou zpracovány konečné žebříčky a konečné redukované žebříčky.
V této souvislosti upozornil na potřebu provést kontrolu úplnosti souboru hráčů v oblastech
(při neuvedení data narození hráče na výsledkové listině turnaje se může stát, že hráč vypadne
z konečného redukovaného žebříčku sezóny). P. Scheiner upozornil na některé změny a
úpravy RS 09/10 (vypuštění povinnosti hrát zápasy o pořadí u kategorií dorostu na MČR i na
A-čkových turnajích, zvýšení startovného, možnost použití netradičního herního systému na
MČR družstev dorostu v případě nižšího než obvyklého počtu účastníků apod.). RS bude
vyvěšen na webových stránkách svazu do konce měsíce června.
P. Vorel se pokusil reagovat na vystoupení p. Martince podáním informace o své činnosti
v TMK od převzetí funkce jejího předsedy před 6 léty, popsal své působení u seniorské
reprezentace i řešení některých problematických záležitostí.
P. Kotyza požádal o větší prezentaci domácích, především mládežnických akcí na webových
stránkách svazu (navázal na svoji diskusi s administrátory stránek vedenou v průběhu května)
a v souvislosti s vypsáním výběrového řízení na obsazení funkce trenéra juniorské
reprezentace požádal o vyjádření dosavadního trenéra JR – důvody jeho odstoupení.
P. Koukal v odpovědi uvedl především pracovní problémy ve vlastní firmě v souvislosti se
svým působením ve vedení JR (velké zatížení, časová náročnost). Dále uvedl, že český
juniorský badminton výkonnostně stagnuje a souhlasil s potřebou jednat o větší podpoře JR ze
strany SCM.
P. Tomek předal za Komisi badmintonu České obce sokolské pamětní list T. J. Sokol Králův
Dvůr ke 40. výročí založení oddílu a vyjádřil se k některým v předchozí části diskutovaným
otázkám (problematika SCM, pokus o kopírování práce badmintonového centra v Polsku,
počátky SCM v Dobrušce, nejdůležitější zásady činnosti SCM). Uvedl také názor, že do čela
žádného hnutí by se neměl dostat funkcionář, který se chová na veřejnosti vulgárně.

Diskuse byla v tomto místě přerušena informací o výsledcích volby RK ČBaS (předseda mandátové
komise p. Lubas): bylo odevzdáno 45 volebních lístků, z toho 43 platných. Nadpoloviční
většinou hlasů byli zvoleni p. Tomek (31 hlasů) a p. Neděla (26 hlasů). P. Vokoun a p.
Martinec nezískali potřebný nadpoloviční počet hlasů. Následně bylo hlasováno o způsobu
volby třetího člena RK – naprostou většinou hlasů byla schválena veřejná volba. V ní získal p.
Vokoun 30 hlasů (4 byli proti, 8 se zdrželo), p. Martinec 8 hlasů (6 proti, 16 se zdrželo). P.
Vokoun se stal třetím členem RK.
Pokračování diskuse:
• P. Vorel vystoupil v záležitosti výběrového řízení na trenéra juniorské reprezentace. Zdůvodnil
termín uvedený v požadavcích zveřejněný na web.stránkách svazu vedený především snahou
o zajištění letní společné přípravy juniorských reprezentantů. P. Martinec zpochybnil
regulérnost postupu názorem, že čas na rozhodnutí je příliš krátký, dotázal se p. Vorla na
finanční podmínky pro nového trenéra s tím, že se na něj obracejí zájemci s dotazy, vyzval k
výrazně vyššímu finančnímu ohodnocení člověka na tomto postu (bez toho, že by se zabýval
zdroji pro toto ohodnocení). Pan Vorel dále informoval o skutečnosti, že před dokončením je
projekt „Badminton do škol“- zpracovány dvě varianty návrhu projektu, o kterých bude dál
jednat TMK.
• P. Kroc kritizoval průběh voleb do RK (nevhodné zásahy do diskuse, rozmělňování a narušování témat), zastal se p. Mendreka, ocenil činnost p. Martince v oblasti propagace soutěží
v TV, uvedl, že podle jeho mínění by se před vypsáním výběrového řízení na trenéra JR měla
TMK hlouběji zamyslet nad výběrem (viz p. Koukal a jeho cca 1-leté působení ve funkci),
označil za jednu z priorit činnosti KM soustředit se na možnosti SCM, dotázal se p. Scheinera
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na potřebu kompletnosti údajů zasílaných pořadateli turnajů z hlediska dat hráčů, označil za
nepříliš šťastné rozhodnutí o uvolnění startovného na otevřených turnajích.
P. Musil se vrátil k požadavku p. Martince na odvolání předsedy TMK p. Vorla a předsedy
MK p. Dostála. Delegáti schválili nejprve hlasováním (31/8/7, resp. 28/10/7), že bude voleno
aklamací:
Pro odvolání p. Dostála, předsedy Marketingové komise ČBaS hlasovali 4 delegáti, proti 21,
zdrželo se 18. P. Dostál nebyl odvolán z funkce předsedy MK a zůstává jejím předsedou.
Pro odvolání p. Vorla hlasovalo 5 delegátů, proti 27, zdrželo se 8. P. Vorel nebyl odvolán
z funkce a zůstává předsedou TMK ČBaS.
P. Tomek informoval o sokolském badmintonu, finanční podpoře ze strany ČOS, o pořádaných akcích a možností účasti hráčů z nesokolských oddílů na nich.
P. Nováková informovala o vydaném almanachu, poděkovala předáním jeho výtisku těm, kteří
na přípravě spolupracovali, informovala, jak bude organizována další distribuce a stručně
zhodnotila průběh přípravy a finanční náročnost akce. Uvedla, jakým způsobem byla pokryta
část nákladů (příspěvky oddílů a klubů, které projevily zájem o prezentaci a příspěvky firem) a
zdůraznila, že finanční stránku věci mohou ostatní členové (kluby i jednotlivci) vylepšit
nákupem vydané brožury. Nastínila některé možnosti, kde a jak by bylo možno ji využít
k propagaci badmintonu a zdůraznila, že bezesporu existují další možnosti. Oddíly, které se
v almanachu prezentovaly, si mohou vyzvednout před odchodem ze Sněmu výtisk, který je
symbolickým poděkováním za spolupráci.

Ad 10): Po cca dvacetiminutové přestávce přednesl předseda návrhové komise p. Frýda návrh
usnesení ze Sněmu ČBaS 2009. Hlasováním byl návrh přijat většinou hlasů. Usnesení je samostatnou
přílohou zápisu ze Sněmu ČBaS.
Ad 11): Sněm uzavřel předseda ČBaS p. Musil poděkováním za účast a přáním příjemně prožité doby
odpočinku v průběhu letních měsíců. Vyzval k zapojení se do činnosti všechny ty, kteří pro badminton
chtějí něco udělat – dveře Českého badmintonového svazu a jeho VV jsou jim otevřené.

V Plzni 21. června 2009
Zapsala Ing. Milada Nováková

Ing. Zdeněk Musil, předseda ČBaS, v.r.

