
Zápis č. 5 /2011 ze schůze VV ČBaS dne 29.11. 2011 
 
 
  

Místo konání: Praha - Strahov 
Přítomni:  Musil, Škácha, Osička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Pavelka, 
Kolář, Drašnar, Fruehauf 
 

Program: 

 
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
2) Informace o Mimořádné VH ČSTV 
3) Zprávy z jednotlivých komisí 
4) Zprávy z jednotlivých oblastí 
5) Různé 
6) Závěr 

 
 

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 
  

Smlouva s pořadatelem Play Off Extraligy 2012 a pořadatelem MČR 2012  
 

Smlouva spořadatelem Play Off Extraligy 2012, oddílem TJ Sokol Brno Jehnice, byla 
podepsána. 

 Smlouva s pořadatelem MČR 2012 je v jednání a bude podepsána do konce roku 2011. 
 

Výběrové řízení na pořadatele MMČR 2012  
 
Do Výběrového řízení na pořadatele MMČR 2012 se nepřihlásil žádný zájemce. Výběrové 
řízení bude prodlouženo do 20.1.2012. Ing. Zdeněk Musil informoval VV o kontaktování 
oddílu Slavia TU Liberec s návrhem pořádat MMČR 2012 v hale, ve které mělo původně 
proběhnout ME Veteránů 2012 – oddíl tuto možnost zváží.  MK bude kontaktovat osobně 
případné pořadatele, včetně Libereckého oddílu 

 
Zodpovídá: MK 

 
 ME Veteránů 2012 
 
 Ing. Musil informoval o schůzce se zástupci oddílu Slavia TU Liberec v hale kde se mělo  

konat ME Veteránů 2012. Na této schůzce byly také podrobně probrány všechny náklady, 
které pořadatele čekají. Pořadatel nakonec zjistil, že nebude mít dostatečné finance na 
uspořádání tohoto turnaje a z pořadatelství odstoupil. Ing. Musil oficiálně informoval o této 
skutečnosti Badminton Europe. K dstoupení došlo ještě před podepsáním příslušné Smlouvy 
mezi ČBaS a BE. 
 

 

2.)VH ČSTV, Nymburk 26.11.2011 
 

Ing. Zdeněk Musil informoval členy VV o Mimořádné VH ČSTV, která proběhla v sobotu  
26.11.2011 v Nymburce. Program na VH ČSTV byl: 

 
1. schválení novely stanov ČSTV – nové Stanovy byly schváleny – hlavní změnou je 

především odsouhlasení tzn. „jednokomorového hlasování“,  
2. změna názvu ČSTV na Asociace sportu České republiky – VH ČSTV změnu názvu 

neschválila 
3. Odvolání předsedy ČSTV, odvolání VV ĆSTV a zákaz manipulace s majetkem 

ČSTV – VH odvolala předsedu, místopředsedu a členy VV ČSTV. Nové volby, 



včetně schválení nového Volebního řádu, proběhnou při mimořádné VH ČSTV dne 
28.1.2012. VH ČSTV pověřila odvolaného předsedu a členy VV ČSTV výkonem 
svých funkcí do 28.1.2012. Dále VH ČSTV uložila VV ČSTV zdržet se do zvolení 
nového VV ČSTV jakkékoli manipulace s majetkem 

 
Dále Ing. Musil informoval členy VV o Poradě sekretářů, Poradě předsedů a Schůzce 
sdružení Český sport 2011, které proběhli v týdnu před konáním Mimořádné VH ČSTV. 
 
- ČSTV zažádalo jako v roce 2011 o Dotaci na Úrazové pojištění sportovců,…. a současně  
tuto Smlouvu již vypovědělo s případným potvrzením výpovědi k lednu 2012 a to pro případ,  
že dotace od MF nebude potvrzena. V případě, že MF peníze neposkytne nebudou finance  
ani na poplatek tzv. ochranny svaz sportovců, na základě kterého např. může při soutěžích  
hrát reprodukovaná hudba,… 
- dále bylo na těchto schůzích potvrzeno, že KS ČSTV pro rok 2012 nedostanou od ČSTV  
žádnou dotaci. Na základě této skutečnosti žádá Ing. Musil  předsedy jendnoltivých Oblastí,  
aby opětovně kontaktovali jednoltivé KS ČSTV s otázkou jak bude spolupráce probíhat  
v roce 2012. 

 

 
3) Zprávy z jednotlivých komisí 

 
 

STK 
 

  Všechny soutěže jsou v běhu, proběhlo druhé kolo Extraligy a I.ligy družstev. 
 
 O příštím víkendu proběhne GP „A“ Velká cena Brna, kde se poprvé bude hrát systém bez kvalifikace. 
 

KR 
 

 Extraliga 2011/2012 – dle Rozpisu soutěží musí bý na každém kole přítomni kvalifikovaní rozhodčí.  
Všechny oddíly toto zaregistrovali a případně si doškolili příslušné rozhodčí. Jediným oddílem, který  
toto řešil pozdě, byl oddíl TJ Sokol Brno Jehnice. Oddíl bude na tuto skutečnost upozorněn s tím, že  
v případě, že se situace bude opakovat, bude mu udělena sankce. 

 
 MMJ ČR Orlová – mezinárodní mistrovství proběhlo ze strany rozhodčích bez problémů 
 
 MČR 2012 – přípravy probíhají, bude přítomno dostatečné množství rozhodčích 
 
 LOH 2012 – na LOH byli pozváni a zúčastní se Michaela Bencová jako hlavní rohodčí a Jan Kolář jako  
 lajnový rozhodčí. Gratulujeme!. 

 
EK, MK  

 
 ČBOS – VV ČBaS ukládá EK a MK aby v závěru roku provedly kroky vedoucí ke konečnému  

hospodaření ČBOS i ČBaS pokud možno v kladných číslech.. 
 
 J. Fruehauf informoval členy VV, že příjmy, které plánoval pro rok 2012, se získat nepodařilo a hledání  
 nových partnerů je v současné chvíli velice obtížné. 
 

Strojní Investice – Výběrové řízení na dodávku 2 mobilních badmintonových koberců vyhrála firma  
Victor spol. s r.o., koberce byly vyrobeny a jsou uloženy u oddílu BaC Kladno. 
 
Generální partner ČBaS – Výběrové řízení na generálního partnera ČBaS bude vyvěšeno na webu  
nejpozději do 15.12.2011. 
 
Zodpovídá: MK 



 
Čerpání rozpočtu ČBaS 2011 

 
M. Osička informoval VV o aktuálním čerpání rozpočtu v roce 20011 a požádal TMK o dodání 
informace jaké budou ještě náklady NSC do konce roku 2011. 

 
 Návrh rozpočtu ČBaS 2012 
 

M. Osička žádá všechny komise, aby nejpozději do 20.12.2011 poslali návrhy svých komisí na rok 
2012.  
 
Zodpovídá: všechny komise 
 
Změna poplatku za licenci 
 
M. Osička přednesl členům VV ČBaS myšlenku na změnu poplatku licencí u hráčů – poplatek roční ve 
výši 100-200kč, zrušení vydávání „kartiček licence“, zavedení el. licence s platností 1rok, možná 
kontrola na webu (kdo má zaplaceno, může se zúčastnit soutěží,…) . Tento systém funguje ve většině 
sportů. Návrh bude dopracován a předložen k diskuzi na dalších jednáních VV ČBaS. 
 
Zopdovídá: EK 
 
Dotaz K. Kotyzy – jak to bude s dotací na RSC v následující sezóně?? M. Osička – v případě, že bude 
mít ĆBaS nějakou hotovost, je možné poslat na jednotlivá RSC zálohy. Avšak v případě, že tomu tak 
nebude, budou muset jednotlivá RSC počkat až bude příslušná dotace zaslána z MŠMT. 
 
 
 

TMK  
 

Juniorská reprezentace 
 
MSJ Taipei – MSJ se zúčastnili hráči Šelong Vojtěch, Žwaková Jana a jako doprovod Z. Musil. 
Informace z místa konání, včetně výsledků bylo možné sledovat na webových stránkách ČBaS 

 
MEJ U17 družstev a jednoltivců, Portugalsko 
 
MEJ U17 se zúčastnil tým ve složení: 
 
Mendrek Adam, Janáček Jaromír, Hubáček Jan, Valenta Bedřich, Lajdová Magdaléna, Myšáková 
Michaela, Úblová Veronika, Šikalová Denisa 
 
Informace z místa konání, včetně výsledků bylo možné sledovat na webových stránkcách ČBaS. 
 
NSC 
 
Juniorský reprezentační trenér Petr Koukal připraví hodnocení NSC a předloží toto hodnocení 
nejpozději do 20.12.2012. 
 
 
Seniorská reprezentace 

 
 Podpora pro LOH 2012 Londýn 
 
 Umístění hráčů na BWF žebříčku: 
 
 Koukal Petr  69.  
 Fröhlich Jan  91. 
 Gavnholt Kristína 54. 
 



Při VC Brna proběhne schůzka TMK, kde bude řešena otázka podpory hráčů pro kvalifikaci na LOH 
2012 v následujícím období.  

 
 ME družstev mužů a žen, Holandsko 2012 
 
 V únoru 2012 se reprezentace dopělých zúčastní ME družstev mužů a žen v Amsterdamu. 
 
 Návrh širší reprezentace dospělých: 
 
 Koukal Petr, Fröhlich Jan, Bitman Jakub, Ludík Milan, Kopřiva Ondřej, Kopřiva Tomáš, Drančák Pavel 
 Gavnholt Kristína, Benešová Martina, Milisová Hana, Havlová Lucie, Bášová Alžběta, Pavelková  

Zuzana, Tomalová Kateřina 
  
  

4.) OBLASTI  
 

 
JČ 

 
K. Kotyza informoval všechny , že s platností od 1.1.2012 mají zavedené členské poplatky v Oblasti. 
Dále informoval, že RSC pracuje bez problémů, organizují pro talentované hráče pravidelné 
soustředění,… 
 
ZČ 
 
Od 3.11.2011 má Západočeský badmintonový svaz vlastní prrávní subjektivitu. 
 
MČR 2012 – přípravy na MČR probíhají. TMK předloží do 15.1.2012 návrh nominovanch do ankety 
Badmintonista roku,….Dále všichni členové VV ČBaS zašlou předsedovi TMK nejpozději do 
10.12.2011 návrh pro nominaci na Počin roku a případně trenéři roku 2011. 
 
Ples badmintonistů – M. Nováková pozvala všechny přítomné na Ples badmintonistů, který proběhne 
dne 3.3.2012 při GP“A“ VC Plzně. 
 
Žádost o dotaci na výstavbu nové badmintonov haly v Plzni – M. Nováková požádala o podporu při 
žádosti o Dotaci na výstavbu nové badmitnonové haly v Plzni. ČBaS žádost podpoří. 

 
5.) RŮZNÉ 
 

 
 

Příští jednání VV ČBaS bude dne 24. 1. 2012 
 
  

Zapsala: Mgr. Procházková, 6.12. 2011  


