
Zápis č. 4 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 6. 6. 2012 
 
 
  

Místo konání: Praha - Strahov 
Přítomni:  Musil, Škácha, Osička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, , Drašnar, 
Fruehauf, Kolář, Pavelka, R. Vokoun 
Hosté:F. Stádník, P. Koukal senior 
 

 

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 

 
 MK – doplnění informace 
 
Smlouva s reprezentačním trenérem juniorů P. Koukalem byla podepsána s platností do 31. 
12. 2012. 
 
Smlouva asistent trenéra - VV odsouhlasil prodloužení Smlouvy s asistentem juniorského trenéra S.  
Kohoutkem a to s platností do 31. 12. 2012. S S. Kohoutkem bude podepsán příslušný dodatek. 
 
Zodpovídá: sekretariát 
 
 
MČR 2013, Most – Smlouva s pořadatelem MČR 2013 byla podepsána 
 
 
MM ČR 2012 Brno - Jehnice 
 
 Podmínky Smlouvy jsou dojednány, Smlouva je připravena k podpisu. 
 
 
Termínový kalendář 2012_2013  - J. Scheiner v rámci schválení Termínového kalendáře předložil VV  
žádost oddílu BK Benátky nad Jizerou, aby tradiční turnaj Benátecký pohár bylo možné klasifikovat  
jako turnaj kategorie „A“ – VV tuto žádost schválil (všichni pro). 
R. Vokoun předložil VV žádost, zda by turnaj Přebor ČOS bylo možné klasifikovat jako turnaj  
kategorie „C“ – VV ČBaS se shodl, že je toto zcela v kompetenci příslušné Oblasti,  kde se turnaj bude 
konat, jedná se o zcela specifický turnaj. 
 
Termínový kalendář pro sezónu 2012_2013 byl schválen všemi členy VV ČBaS a bude co nejdříve  
vyvěšen na webových stránkách svazu. 
 
Zodpovídá:STK 
 
 
Rozpis soutěží 2012_2013 – I. Škácha předložil členům VV návrh nového herního systému GPA  
dospělých – základní změnou je omezený počet hráčů/párů v hlavní soutěži a v kvalifikaci + přidělení  
bodů i hráčům, kteří prohrají v semifinále, resp. ve finále kvalifikační skupiny.  



VV tyto změny schválil v poměru 12 pro, 2 se zdrželi. Změny budou zapracovány do Rozpisu soutěží. 
 
VV schválil Rozpis soutěží s výše uvedenými změnami a rozpis bude co nejdříve vyvěšen na webových  
stránkách svazu. 
 
Zodpovídá: STK, sekretariát 
 
 

2) Zprávy z jednotlivých komisí 
 
 

STK 
 

   
 GPA U19 – J. Scheiner informoval VV o situaci která nastala při turnaji GPA U19 v Liberci -  
 dvě hráčky oddílu SUPER STARS MOST nepředložily před začátkem turnaje hlavnímu  
 rozhodčímu hráčské licence (zapomněly je). Hlavní rozhodčí postupoval dle schválených pravidel a  
 tedy vyžadoval zaplacení vyšší částky za startovné. Vedoucí tohoto oddílu p. L. Kroc však toto  
 odmítl. 
 STK tedy na základě zápisu od vrchního rozhodčího a návrhu KR rozhodl neudělit těmto hráčkám  
 žádné body do republikového žebříčku. VV toto rozhodnutí akceptuje s tím, že pokud hráčky  
 doplatí zvýšené startovné nejpozději do 15. 6. 2012, budou jim body dopočítány. 
 

Oddíl bude o této skutečnosti informován. 
 

Zodpovídá: STK 

 
EK 

 
 Program V. – Organizace sportu  
 

Z. Musil předložil VV návrh Rozdělení peněz z Programu V. který vytvořila užší skupinka složená  
z členů VV ČBaS. VV schválil následující rozdělení. 
 
1) Solidarita svazů – na VH ČSTV bylo odsouhlasena pomoc svazům, které v letošním roce 

nedostanou od MŠMT žádné finanční prostředky z Programu V., a tedy jejich finanční situace je 
kritická. VH ČSTV odsouhlasila částku ve výši 1% dotace od každého sportovního svazu. 
VV tedy schválil podporu těmto svazům ve výši 50tis. Kč 

2) Jednorázová podpora hráčům, kteří se kvalifikovali na LOH 2012 ve výši 2x 100tis.  
3) Vybavení sekretariátu – ve výši 100tis. 
4) Nákup ukazatelů skóre – ve výši 135tis. 
5) Podpora hráč (dlouhodobá příprava, měsíční podpora,..) – ve výši 800tis. TMK zpracuje urychleně 

podrobný návrh jakým způsobem tyto prostředky využívat a předloží ho ke schválení 
6) Programové vybavení (elektronické zpracování licencí, žebříčků,…) – ve výši 400tis. 
7) Webový tým – ve výši 200tis.  
8) Trenéři – školení – ve výši 300tis. 
9) Příspěvek oddílům – TOP 20 – ve výši 650tis. 
10) Podpora Oblastí – ve výši 400tis. Členění fixní částka 20 tis na oblast + zbytek dle již používaného 

systému úspěšnosti talentované mládeže 
  
Projekt Talentované mládeže 
 
VV schválil aktualizovaný Projekt Péče o talentovanou mládež .  Aktualizovaný projekt bude co  
nejdříve vyvěšen na webových stránkách, včetně výzvy oddílům jak mají postupovat při  
podávání příslušných žádostí. 
 
Zodpovídá: TMK, EK, sekretariát  
 



TMK  
 

 
NSC - host P. Koukal sen. zodpověděl dotazy od členů VV k předem zaslanému materiálu -  
„Vyhodnocení fungování NSC 2011_2012“. Vyhodnocení NSC je přílohou tohoto zápisu. 
 
 

RK 
 

 
Diplomy - R. Vokoun požádal o úpravu diplomů pro nadcházející sezónu tak, aby byla v dolní části  
uvedena informace o jaký typ MČR se jedná. 
Žádost bude postoupena k řešení nové STK. 
 

MK  
 

 
Badmintonové koberce - J. Fruehauf informoval o umístění badmintonovýchkoberců, které nabídla  
1.badmintonová o.s. k bezplatnému využívání pro SC Nymburk s tím, že Smlouva o této půjčce bude  
podepsána v nejbližších dnech. 
 
Stávající koberce byly opraveny a je možné je zapůjčit Oblasti, která o ně projeví zájem. 

 
 
3.) OBLASTI  
 
 
Stř.Č 
 
J. Scheiner informoval o Volební VH Středočeské Oblasti - předsedou byl zvolen Daniel Skrčený, 
členové VV - Martina Vacková, Jiří Modlinger. 
 
JČ - volební VH Jihočeské Oblasti proběhne v září 2012 
 
SČ - volební VH proběhne tuto sobotu 9. 6. 2012, o výsledku budou členové VV informováni. 

 
4.) RŮZNÉ 
 
 
Elektronické licence – host F. Stádník prezentoval členům VV databázi elektronických licencí, kterou 
ve spolupráci se sekretariátem vytvořil. Systém spolu s manuálem pro všechny oddíly/členy ČBaS bude 
oficiálně spuštěn 1. 7. 2012 s tím, že v průběhu léta dojde k příslušným opravám/úpravám dle 
požadavků jednotlivých členů. 
 
 
Zodpovídá: sekretariát 
 
Sněm ČBaS 2012 
 
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 - Drašnar Václav 
Zapisovatel - Milada Nováková 



 
Volba předsedy: 
 
Z. Musil informoval členy VV o jednáních s potenciálními kandidáty na předsedu ČBaS a navrhl 
členům VV podpořit kandidaturu Mgr. H. Procházkové, která krátce pohovořila o své představě a 
zároveň zmínila možný vývoj v budoucnosti. 
Po vystoupení několika členů VV prezentoval svou kandidaturu pan L. Vorel, který přednesl svou 
představu o fungování svazu v následujícím období včetně částečného nástinu personálního obsazení, a 
následně zodpověděl několik dotazů členů VV. 

 
 
dovolená na sekretariátu  23.6. -13. 7. 2012, ve dnech 23.6. -6. 7. 2012 možná komunikace po  
mailu 

 
  

Zapsala: Mgr. Procházková, 6. 6. 2012  


