
1

Zápis č. 2/2016 ze schůze VV a Správní Rady ČBaS dne 27.4. 2016

Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Provazník, Pavelka, Procházková, Osička, Kašpárek, Nováková, Kolář, Škácha, Douša, 
Jurka, Dostál, 
Omluveni: Skrčený, Drašnar, Liebl, Reichmann

Program:

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
2) Zprávy z jednotlivých komisí

a) MK
b) TMK
c) EK
d) STK
e) KR

      3) LR - Směrnice o registrovaných trenérech, rozhodčích, hráčích
      4) Správní Rada
      5) VH 2016 - návrh volebního řádu, jednacího řádu, organizační zajištění
      6) Různé

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV

Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

a) MK

MČR 2017 dospělých – Smlouva s pořadatelem byla podepsána

Play Off 2017 – pořadatel Sport Lubas vyslovil zájem o pořádání Play Off i v roce 2017. Na 
základě úspěšného upořádání letošního Finále Play Off extraligy VV jednomyslně schválil jako 
pořadatele Finále Play Off extraligy pro rok 2017 firmu Sport Lubas. S pořadatelem bude 
podepsána příslušná Smlouva.

M. Kašpárek navrhl příspěvek pro pořadatele Finále Play Off  2016 - Sport Lubas ve výši 20.tis. -
částečné pokrytí nákladů na Stream ČT. Stream měl velkou sledovanost, poděkování T. Krajčovi 
okomentování. VV jednomyslně schválil příspěvek ve výši 20tis. Kč.

b) TMK

ME družstev mužů a žen, Kazaň, Rusko - výsledky bylo možno sledovat na webových 
stránkách ČBaS

MEJ U15, Kazaň, Rusko - výsledky bylo možné sledovat na stránkách ČBaS. 

MEJ U17, Lubin Polsko - - výsledky bylo možné sledovat na stránkách ČBaS. V soutěži 
družstev se podařil skvělý výsledek. Celkovým 5.místem družstvo zajistilo pro další generaci pro 
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turnaj jednotlivců o jedno místo více v každé disciplíně. V soutěži jednotlivců bohužel ze 
zdravotních důvodů musel odstoupit Jan Louda, největší naděje a nasazený hráč č.1 a nějaký 
překvapující výsledek se nekonal. Přesto však patří poděkování všem hráčům za předvedené 
výkony.

J. Provazník informoval VV o podání žádosti LR k prošetření jednání L. Kroce - zaslání SMS 
zprávy juniorské reprezentantce těsně před jejím prvním zápasem na MEJ U17. 

ME jednotlivců Francie - výsledky průběžně na webových stránkách ČBaS

RSC - jednotlivá RSC budou vyzvána k zaslání potřebných hodnocení  

Petr Martinec - pan Petr Martinec zaslal VV k projednání žádost - vyplacení nákladů pro jeho 
syna Cristiana Savina za účast na turnajích v roce 2016. Žádost přílohou zápisu. 
Na základě informací od TMK VV rozhodl  - hráči tím, že je zařazen do reprezentace nevzniká 
nárok automaticky být nominován na vybrané turnaje, nominace je v plné kompetenci 
reprezentačního trenéra. Hráč si bude moci zažádat o vyplacení příslušných nákladů v rámci 
Bonusů, při splnění příslušných podmínek. 

c) EK

Dotace 2016 –M. Osička informoval o potvrzené výši dotaci na TM (cca ve stejné výši jao v roce 
loňském, dotace na reprezentaci - zatím potvrzeno 70%, program V. - cca ve stejné výši jako 
v loňském roce

Program VIII. - oddíly a jednoty mohly zažádat a získat dotace z Programu VIII - dotace ve výši 
1000,-Kč/člena- mládež. Na základě této dotace M. Osička navrhl vyplatit dotaci pro oddíly dle 
systému TM a tuto částku dále nenavyšovat.

d) STK - los extraligy proběhl při Finále Play Off za přítomnosti - Ivan ŠKácha, H. Procházková 
s M. Osička

1 - USK Plzeň
2-  1. Postupující baráže
3 - SKB český Krumlov
4 - BK 73 Deltacar Benátky nad Jizerou
5 - BaC Kladno
6 - Sokol Radotín Meteor Praha
7 - 2.postupující z baráže
8 - Badminton FS Mu Brno A

3) LR

Směrnice o registrovaných trenérech - navrhovaná Směrnice byla jednomyslně schválena
Směrnice o registrovaných rozhodčích- navrhovaná Směrnice nebyla chválena. Bude 
upravena výše poplatků dle stávajícího systému-
Směrnice o registrovaných hráčích - navrhovaná Směrnice nebyla schválena. 

4) Správní rada - nemá žádné podklady pro projednání
5) VH ČBaS 2016

Jednací řád - byl schválen
Volební řád - byl schválen
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Počet delegátů pro jednotlivé oblasti na základě dodané členské základně:

Jižní Čechy - 2, Jižní Morava - 5, Praha - 5, Severní Čechy - 4, Severní Morava - 5, Střední 
Čechy - 1, Východní Čechy - 3, Západní Čechy - 4

      
6) Různé

Webové stránky ČBaS – v rámci nových stránek byl osloven T.Krajča a Ondřej Kopřiva k 
analýze potřeb a návrh nového vzhledu tak, aby mohla být oslovena odborná firma na úpravu a 
předělání s konkrétními vstupy.

LODM 2017 Brno - propozice byly zaslány na ČOV, přípravy probíhají      

BE Annual Meeting 2017 - ČBaS se podařilo získat pořadatelství 50. ročníků BE Annual 
Meetingu, který se uskuteční ve dnech v Praze

Zapsala: H. Procházková




