
Zápis č. 2/2013 ze schůze VV ČBaS dne 7.5.2013 

 
Místo konání: Praha-Strahov 

Přítomni: Mendrek, Douša, Vorel, Pavelka, Osička, Musil, Nováková, Kotyza, Kollarová, Jurka, Drašnar, 

Škácha, Kolář 

Omluveni: Procházková, Skrčený, Vokoun 

 

 

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 

 
Kontrola zápisu č. 1/2013- M. Nováková upozornila na chybu v minulém zápisu- Olympiáda dětí a mládeže se 

bude konat až v roce 2015. 

 

Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí. 

 

2) Zprávy z jednotlivých komisí 

 

STK 
 

Návrh na změny v Extralize od sezóny 2013-14 

Ivan Škácha krátce informoval o návrhu na změny v extralize od sezóny 2013-14 a vyzval všechny členy VV 

k hlasování. 

 V Play off (včetně čtvrtfinále) vždy nastavit utkání za nerozhodného stavu o doplňující 3 zápasy, aby o 

vítězi nerozhodovaly sety a míče. 

Hlasování VV: Pro- 3 hlasy, Proti- 7 hlasů, Zdrželi se- 2- VV tento bod návrhu neschválil. 

 Zrušit (stejně jako u jednotlivců) hraní o 3. místo. Obě poražená družstva v semifinále Play off by 

obdržela bronzové medaile za 3. místo a stejnou finanční odměnu (3000,- Kč), která se 3. místo vyplácí. 

Hlasování VV: Pro- 4 hlasy, Proti- 4 hlasy, Zdrželi se- 4- VV tento bod návrhu neschválil 

 Losovat před začátkem soutěže čísla oddílů, od nichž se pak odvíjí hraní doma a venku (bez zvýhodnění 

družstev na 1. – 4. místě v předchozí sezóně). 

Hlasování VV: Pro- 6 hlasů, Proti- 2 hlasy, Zdrželi se- 4- VV tento bod návrhu neschválil 

Protinávrh k tomuto bodu: Losovat před začátkem soutěže čísla oddílů 1-4 a 5-8 (se zvýhodněním 

družstev na 1. -4. místě) 

Hlasování VV: Pro- 6 hlasů, Proti- 3 hlasy, Zdrželi se- 3- VV tento bod návrhu neschválil 

 Zrušit zajištění míčů od ČBaS pro základní část a čtvrtfinále Play off. Míče by dodal vždy pořádající 

oddíl příslušného utkání v dostatečném množství. Dodávané míče by ale musely mít BWF certifikaci. 

Hlasování VV: Pro- 4 hlasy, Proti- 7 hlasů,  Zdržel se- 1- VV tento bod návrhu neschválil 

 Družstva na 7. a 8. místě by hrála baráž s vítězi 1. celostátních lig o 2 volná místa. Tato baráž by se 

hrála systémem každý s každým v jednodenním turnaji. 

Hlasování VV: Pro- 8 hlasů, Proti- 3 hlasy,  Zdržel se- 1- VV tento bod návrhu schválil. STK zapracuje 

do rozpisu soutěží pro sezónu 2013-14. 

 Hráč, který podá žádost o start v zahraničním klubu, nesmí startovat v naší extralize. 

Hlasování VV: Pro- nikdo, Proti- 10 hlasů, Zdrželi se- 2- VV tento bod návrhu neschválil. 

 Zahraniční hráč nesmí startovat v žádné jiné soutěži družstev v jiné zemi. 

Hlasování VV: Pro- 1 hlas, Proti- 8 hlasů, Zdrželi se- 3- VV tento bod návrhu neschválil 

 Hráč, který reprezentuje jinou zemi, než ČR bude brán jako zahraniční hráč i přesto, že má české 

občanství. 

Hlasování VV: Pro- 4 hlasy, Proti- 4 hlasy, Zdrželi se- 4- VV tento bod návrhu neschválil 



 Neomezovat počet zahraničních hráčů hrajících v jednom utkání. 

Hlasování VV: Pro- 1 hlas, Proti- 11- VV tento bod návrhu neschválil 

 Možnost předehrát za souhlasu obou družstev některé extraligové zápasy v týdnu pondělí-čtvrtek. 

Začátek utkání by byl stanoven nejdříve na 18:00 hodin. 

Hlasování VV: Pro- 8 hlasů, Proti- 1 hlas, Zdrželi se 3- VV tento bod návrhu schválil. STK zapracuje 

do rozpisu soutěží pro sezónu 2013-14. 

 Zajistit vrchního rozhodčího, který by byl zároveň supervizorem a podal by zprávu STK. Toto ale jen za 

podmínky, že se v době konání Extraligových utkání nebudou hrát žádné jiné oblastní soutěže 

dospělých. 

Hlasování VV: Pro- 3 hlasy, Proti- 9 hlasů. VV tento bod návrhu neschválil 

 

Návrh změny systému v soutěžích mládeže 

Ivan Škácha předložil VV návrh STK na změnu systému v soutěžích mládeže. Tato změna by se týkala pouze 

kategorií U17 a U19. TMK v čele s T. Mendrekem nepodpořilo tento návrh. 

VV doporučil TMK a STK společnou schůzku při MČR družstev žáků v Českém Krumlově. Z tohoto jednání by 

měl vzejít konkrétní návrh změny systému soutěží mládeže pro VV, na kterém se shodne STK s TMK. VV o 

něm bude hlasovat na příští schůzi VV. 

M. Nováková předložila členům VV Přehled účasti hráčů na oblastních kvalifikačních turnajích jednotlivých 

věkových kategorií v sezóně 2012-13. Vyzvala TMK a STK k zodpovězení otázek, zda má ještě smysl zabývat 

se věkovými kategoriemi a trvat na jejich dodržování a zda by neměl platit v rámci oblastí jednotný pohled na 

oblastní kvalifikace na turnaje GPA.  

 

Určení pořadatelů celostátních turnajů pro sezónu 2013-14 

Ivan  Škácha informoval VV o pořadatelích a místech konání jednotlivých celostátních turnajů: 

 

GP A kategorie dospělí A- Benátky nad Jizerou, Praha- Vinoř, Český Těšín, Plzeň, Liberec 

Memoriál Holobradého (Praha Vinoř) se oproti sezóně 2012-13 přesouvá ze září na listopad 2013. 

 

GP B kategorie dospělí- Hradec Králové, Baník Most, Super Stars Most, Astra Praha 

 

GP A kategorie U13- Břeclav, Brno- Jehnice, Baník Most 

 

GP A kategorie U15- Orlová- Lutyně, Super Stars Most, Benátky nad Jizerou 

 

GP A kategorie U17- Brno- Jehnice, Orlová- Lutyně, Český Krumlov 

 

GP A kategorie U19- Hradec Králové, Brno- Jehnice, Super Stars Most 

 

MČR kategorie U13- Liberec 

MČR kategorie U15- Hradec Králové 

MČR kategorie U17- Český Těšín 

MČR kategorie U19- Orlová- Lutyně 

MČR družstev dorostu- Český Krumlov 

MČR družstev žáků-  Benátky nad Jizerou 

 

Předseda STK I. Škácha navrhl zařadit zatím neoficiální MČR veteránů do termínového kalendáře a rozpisu 

soutěží ČBaS. VV tento návrh jednohlasně schválil.  

 

KR 

 
Předseda KR J. Kolář informoval VV, že ČBaS pro sezónu 2012-13 splnil poměr výjezdů hráčů k výjezdům 

rozhodčích v rámci BE Curcuitu (tento poměr je 10,6). VV tímto děkuje všem rozhodčím za aktivní účast na 

zahraničních turnajích. 

 

J. Kolář informoval, že oproti loňské sezóně došlo k nárůstu výjezdů hráčů o 18%, tudíž budeme do budoucna 

muset reagovat i zvýšením počtu výjezdů rozhodčích. V souvislosti s tímto bodem a v souvislosti s kladným 

ohlasem zajištění kvalifikovaných rozhodčích pro MČR kategorie U19 v této sezóně navrhl VV ke zvážení 

zajištění kvalifikovaných rozhodčích pro všechna MČR v sezóně 2013-14. 

 



TMK 

 
Návrh TMK na změnu systému talentované mládeže 

T. Mendrek shnrul Návrh TMK na změnu Systému sportovní přípravy talentované mládeže, který byl členům 

VV dodán v předstihu k prostudování. Členové VV dospěli k názoru, že vzhledem k tomu, jak byl návrh podán, 

může být v rámci VV hlasováno pouze k jednomu bodu návrhu a to ke změně poměru rozdělení finančních 

prostředků v rámci tří stupňů přípravy talentované mládeže (oddíly, RSC, NSC). 

TMK navrhla rozdělení finančních prostředků v poměru: Oddíly- RSC- NSC, 20%-40%-40% 

Oproti současnému rozdělení finančních prostředků jde tedy o přesunutí peněz z NSC do RSC. 

Hlasování VV: Pro- 7 hlasů, Proti- 3 hlasy, Zdrželi se- 2- VV tento návrh schválil. 

 

VV v souvislosti se schválením návrhu na rozdělení finančních prostředků uložil TMK dopracovat Systém 

přípravy talentované mládeže především z hlediska změn pro RSC a NSC a předložení členům VV nejpozději do 

20. května 2013. Členové VV poté budou mít 5 dní na připomínky. Hlasování o návrhu poté proběhne po 

emailu. 

 

T. Mendrek informoval, že v nejbližších dnech bude na stránkách ČBaS vyvěšeno výběrové řízení na trenéra 

juniorské národní reprezentace. Předpokládané datum nástupu je 1.7.2013. 

 

K. Kotyza požádal EK o informaci o čerpání rozpočtu NSC za rok 2012.  

 

Nation Future Cup 2013 

T. Mendrek informoval o účasti na turnaji Nation Future Cup 2013. Kvalita soupeřů byla velmi dobrá. TMK 

proto vidí opodstatnění pro budoucí účast českého týmu v této soutěži. 

 

T. Mendrek informoval o stavu překladu druhé úrovně materiálu pro trenéry Coaching Level 1. Překlad je již 

téměř hotov. Do 15.6.2013 by měl být materiál vyvěšen na stránkách ČBaS. 

 

T. Mendrek dále informoval o přípravě nového Kvalifikačního řádu trenérů. 

 

EK 

 
Předseda komise M. Osička informoval o hospodaření ČBaS v roce 2012.  

Zároveň informoval o schválených dotacích MŠMT v rámci programu I a II a o finančních příspěvcích ČOV pro 

rok 2013. 

 

M. Osička informoval VV o žádosti předsedy TMK T. Mendreka o navýšení podpory hráčům, kteří se 

kvalifikovali na MS jednotlivců na 30 tisíc Kč pro každého kvalifikujícího se hráče. 

Hlasování VV: Pro- 11 hlasů, Zdržel se- 1- VV tento návrh schválil. 

 

M. Osička informoval o účasti na VH ČSTV v Nymburku. Jedním z bodů programu byla změna názvu ČSTV 

na ČUS (Česká unie sportu). 

 

MK 
 

Z. Musil na úvod informoval o svém záměru rezignovat na svou funkci v rámci VV. Po dohodě s předsedkyní 

ČBaS a vzhledem k rozdělaným úkolům MK je připraven setrvat ve své funkci nejpozději do 31.12.2013. Pokud 

se VV shodne na jeho nástupci dříve, odejde ihned po kooptaci nového člena VV - předsedy MK. 

 

Pořadatel  MMČR 2013 

Předseda MK informoval o podepsání Smlouvy o organizačním zabezpečení MMČR 2013 s oddílem TJ Sokol 

Jehnice.  

 

Pořadatel MMJČR 2013 

Z. Musil informoval o dohodě o pořadatelství s TJ Orlová- Lutyně. Zároveň dodal, že konečná podoba smlouvy 

závisí na jednání  s firmou Yonex, která podala nabídku na generálního partnera pro ČBaS na rok 2013 a tato 

nabídka souvisí s dodáním míčů pro obě mezinárodní mistrovství (MMJČR a MMČR 2013). Pokud se ČBaS 

s firmou Yonex do konce května nedohodne, bude ČBaS jednat s dalšími potenciálními dodavateli. 



 

Výběrové řízení na pořadatele MČR 2014 

Termín pro podání nabídek je 13.5. - o přihlášených účastnících do výběrového řízení bude Z. Musil informovat 

členy VV mailem.  

 

MMČR 2014-2017 

Z. Musil informoval VV o doručeném návrhu Ladislava Vorla za SK Veselý Brno a další subjekty na 

pořadatelství MMČR pro roky 2014-2017. Konkrétní podoba nabídky byla všem členům VV doručena den 

předem. Z. Musil vyzval všechny členy k vyjádření svého stanoviska a připomínek emailem. Následně bude s 

navrhovateli zahájeno jednání o další konkretizaci nabídky a případných podmínkách pro pořádání turnaje 

v navrhované úrovni GP Gold. 

 

Nabídka Sport Lubas ve spolupráci s oddílem Sokol Meteor Praha Radotín na uspořádání finále Play off 

extraligy smíšených družstev v sezóně 2013-14 a 2014-15 

Z. Musil vyzval členy VV k hlasování o této nabídce. 

Hlasování VV: Pro- 4 hlasy, Proti- 4hlasy, Zdrželi se- 4- VV tuto nabídku neschválil a uložil MK vypsání 

Výběrového řízení pro pořádání Finále Play off extraligy v sezóně 2013-14. 

 

Z. Musil krátce informoval členy VV o ADM BE v Bratislavě a o Plénu ČOV. 

 

Z. Musil informoval o Turnaji handicapovaných, který se uskuteční ve dnech 10.-12.5.2013 v Jánských Lázních. 

Sekretariát byl požádán hlavními organizátory o pomoc při plánování systému turnaje. H. Kollarová a Z. Musil 

se akce 10.5. zúčastní a předá drobné ceny za ČBaS organizátorům. 

V. Drašnar informoval o spolupráci s pořadateli v průběhu víkendu.  

 

M. Nováková opět vyzvala k úpravě oficiálního loga na internetových stránkách ČBaS.  

M. Nováková požádala o možnost zakoupit si vlajku s logem ČBaS. Sekretariát zajistí vyhotovení dalších vlajek. 

 

SE 
 

H. Kollarová předložila VV Přihlášku nového oddílu SK Veselý Brno do ČBaS. VV jednohlasně schválil. 

 

H. Kollarová vyzvala všechny předsedy oblastí o dodání  stavu členské základny za rok 2012 do 15.5.2013.  Do 

22.5.2013 Sekretariát rozešle oblastem a členům VV mandáty a veškeré podklady pro Sněm ČBaS 2013. 

 

H. Kollarová vyzvala zástupce oblastí ke spolupráci při zjištění aktivních a neaktivních klubů v rámci oblastí. 

 

 

3) OBLASTI 

 
ZČ 
M. Nováková informovala o Valné Hromadě západočeského kraje. 

 

SM 

J. Pavelka apeloval na členy VV k zamyšlení se do budoucna nad uspořádáním víkendového zasedání VV. 

 

 

4) RŮZNÉ 

 
Sněm ČBaS 2013 se bude konat v sobotu 15.6.2013. 

 

 

Příští jednání VV ČBaS bude dne 11.6. 2013 

Zapsala: H. Kollarová, 10.5.2013 


