
Zápis č. 5 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 18. 7. 2012 
 
 
  

Místo konání: Praha - Strahov 
Přítomni:  Procházková, Mendrek, Drašnar, Douša, Vorel, Skrčený, Votava (zástup za K. Kotyzu), 
Pavelka,  Škácha, Kolář, Osička, Musil 
Omluveni: Nováková, Jurka, Vokoun, Kotyza 
 

Program: 

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

 
 
 
 Nový předseda ČBaS přivítal všechny přítomné na prvním zasedání po volebním sněmu a zvláště 
pak nové členy VV – p. Doušu  a p. Skrčeného jako nové předsedy oblastí. Dále v souladu se svým 
projevem na sněmu navrhla kooptovat za člena VV ČBaS a předsedu TMK pana Tomáše Mendreka. 
Schváleno jednomyslně. 
 
 
 

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 

 K zápisu byla zaslána písemně připomínka pí. Novákové, která byla VV odsouhlasena 
(zaslání dopisu potencionálnímu pořadateli Olympiády mládeže v roce 2015). 
 
Ostatní úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí. 
 

 
2) Zprávy z jednotlivých komisí 

 
 
 

KR 
 

 Předseda komise p. Kolář informoval o složení komise (Hnilica, Honnerová, Škácha). 
 Požádal jednotlivé oblasti, aby všichni rozhodčí zaslali své deníky. 
 Informoval o zajištění rozhodčích na MMČR (zatím 13 rozhodčích ze zahraničí) 
 Dále informoval o nominaci rozhodčího Štěpána Pražáka na zkoušky BE, které proběhnou  
 v Bulharsku. 
 
 

STK 
 

  
 Předseda komise p. Škácha představil členy komise (Kolář, Tobola, Sobota, Kollarová) 
 Požádal o dokoupení SW do nového notebooku – VV žádost odsouhlasil jednomyslně. 

STK rozhodla o zrušení všech výjimek na hrací místa; pořadatelé musí znovu požádat o výjimky pro 
pořádání turnajů i soutěží družstev. 

  Oficiální mail STK : ivan.skacha@volny.cz  
 



  
EK 

 
  
 Předseda komise p. Osička informoval o tom, že složení členů se nemění - Osička Martin, Plánička  
 Karel, Procházková Hana 
 Dále informoval o: 

- vyhodnocení oddílů v rámci programu TOP 20; smlouvy byly zaslané, prostředky budou převáděny 
po obdržení podepsaných smluv a příslušného vyúčtování 

- vyhodnocení bonusového systému; hráčům bylo „připsáno“ celkem 326 tisíc Kč 
- stavu projektu elektronických licencí; zbývá již pouze otevřít účet, což bude provedeno v příštím 

týdnu. 
Po dlouhé diskusi rozhodl VV s platností od 1.8. 2012 následovně (pro: 9 hlasů, proti: 1, zdržel se: 2): 
- současné žádosti o licence (nové + ty, které končí je nutné obnovit ještě v roce 2012) budou 

vystavovány pouze na rok 2012 s cenou 100 Kč 
- platnost všech licencí končí k 31.12. 2012; do té doby jsou všichni hráči povinni si zajistit novou 

roční licenci (platnost vždy na období leden – prosinec) s cenou 100 Kč/rok. 
 

Dále byly diskutovány drobné problémy v databázi rozhodčích i trenérů; po rozběhnutí hráčské 
databáze bude nutné „doladění“. 
   
Upozornění pro organizátory akcí – v případě, že pořadatel žádá o příspěvek na rozhodčí, musí tak 
učinit v kalendářním roce, ve kterém se akce koná! 
 
VV hlasoval o návrhu na zvýšení náhrady za používání auta a sjednocení pro tuzemské i zahraniční 
cesty na 5 kč/km. VV zvýšení schválil (pro: 9 hlasů, proti: 1, zdržel se: 2)  
 
VV jednomyslně odsouhlasil příspěvek pro zástupce pořadatele MMČR na meeting BE s pořadateli 
turnajů BE Circuitu v Belgii ve výši 5 tis. Kč. 

  
 
 
 

MK  
 

Na úvod p. Musil krátce informoval o přípravě odjezdu na OH. Považuje za diplomatický úspěch, že se 
podařilo zajistit doprovod dvou osob, byť pouze na akreditaci S = střídavá akreditace s jiným sportem. 
Volba Petra Koukala za vlajkonoše výpravy je obrovským oceněním jeho osobního příběhu i úspěchem 
našeho sportu! 
Dále předseda komise p. Musil informoval o jednáních s panem Martincem, která proběhla v souladu 
s výzvou na sněmu ČBaS. P. Martinec potvrdil zájem pracovat v rámci MK tento týden. 
Jako výstup z výše uvedených jednání p. Musil požádal VV o schválení dvou nákladových položek: 
- částky  40 tisíc Kč na výrobu 4 pořadů (měsíčník o badmintonu), který by měl být vysílám na ČT 4 
- částky cca 100 tis Kč na zajištění propagačních předmětů svazu určených k jeho propagaci při 

hlavních akcích (MMČR, MMČRJ, MČR, Finále Play off) 
VV tyto částky odsouhlasil s tím, že jejich financování proběhne přes ČBOS.  
V rámci diskuse bylo dále odsouhlaseno, že bude na webových stránkách uvedena výzva k podávání 
návrhů na změnu loga ČBaS a zároveň pan Skrčený zajistí návrhy profesionálního grafika. Termín do 
konce srpna. Následně bude zajištěna i výroba nové vlajky ČBaS. 
VV opětovně potvrdil oprávnění pro MK vyplácet provizi za zajištění finančních prostředků pro svaz či 
ČBOS ve výši 20% zajištěné částky. Vyšší odměna musí být odsouhlasena VV ČBaS. 
VV dále schválil na návrh MK výběrové řízení na dodavatele míčů (extraliga, MČR družstev mládeže, 
NSC, soustředění reprezentace) a výběrové řízení na dodavatele oblečení pro juniorské družstvo na MSJ 
v Japonsku s termínem otevření obálek dne 10.9. 2012. 
Výběrová řízení na partnera svazu a vybavení reprezentací pro další roky budou řešena na příštím 
jednání VV. 
      

 



 
 
TMK  

 
 
Předseda komise p. Mendrek nejprve podrobně informoval o kurzu BWF, kterého se společně s pí. 
Osičkovou účastnil v době sněmu ČBaS a zároveň o materiálech, které BWF připravuje.   
Základní materiál (Level 1) by měl být přeložen do slovenštiny, což by mohlo být použitelné i u nás. 
Materiál druhé úrovně bude snaha přeložit do češtiny, TMK již oslovila se vzorky stránek několik 
překladatelů. Návrh bude předložen na příštím jednání VV. 
P. Mendrek dále informoval o složení komise (Votava, Osičková, Koukal sen.). 
V rámci TMK byla diskutována otázka subkomise mládež (představa o členech – Osičková, Segeč, 
Fröhlich Jar.); tato otázka bude dořešena v průběhu léta. 
P. Mendrek dále informoval: 
-  hodnocení regionálních SC provede pan Votava s termínem nejpozději do konce srpna 
- trenér NSC představil na jednání TMK plán činnosti na další sezonu 
- TMK do konce srpna předloží plán školení trenérů případně jiné využití prostředků z programu V. 
- v nových smlouvách s reprezentanty bude ve spolupráci s MK zakotvena povinnost účasti na 
reklamních/marketinkových akcích svazu 
P. Mendrek dále představil systém dlouhodobé podpory hráčů – členů širšího reprezentačního týmu. 
TMK dopracuje návrh s tím, že byly odsouhlaseny následující změny: 
- v roce 2012 bude polovina prostředků vyplacena dle žebříčku k 5.7. 2012; druhá polovina v 

prosinci dle posledního žebříčku v listopadu 2012 
- v následujících letech bude směrodatný poslední žebříček v květnu a listopadu příslušného roku 
- násobky koeficientu se budou pro pořadí na 1-100 místě zvyšovat po 25 místech  
- ve spolupráci s EK bude ještě dořešeno případné zdanění vyplácených prostředků    

 
 
3.) OBLASTI  
 
JM 
 
P. Vorel informoval o přípravách na MMČR v Brně; bude se hrát míči Yonex AS 50; plánuje se 
„veletrh badmintonových značek“. 
 
SČ 
 
P. Douša informoval o přípravách MČR; z technického hlediska je vše zajištěno; propozice by měly být 
vydány v dostatečném časovém předstihu. 
 

 
4.) RŮZNÉ 
 
Předseda KR informoval o účasti rozhodčích na OH v Londýně a drobných problémech při komunikaci 
s ČOV při zajištění částečného vybavení. 
 
H. Procházková předložila VV žádost hráčů Ludík Milan a Kristína Gavnholt na start v zahraničí pro 
sezónu 2012/2013 - žádost byla jednomyslně schválena. 
 
Projekt Badmintonová Olympiáda - dle předloženého projektu od p. Kroce dojde v měsíci 07-08 
k dokončení metodiky, včetně videoukázek a poté budou osloveni jednotlivé oblasti, zda se budou 
podílet na spolupráci. 

 
Příští jednání VV ČBaS bude dne 11.9. 2012 

 
  

Zapsal: Zdeněk Musil, 28. 3. 2012  


