
Zápis č. 4 /2011  ze schůze VV ČBaS dne 13. 9. 2011 
 
  

Místo konání: Praha – Strahov 
Přítomni: Musil, Škácha, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Pavelka, Drašnar, 
Tomek, Osička, Kolář, Tomek 
Hosté: Vokoun 
Omluveni: Fruehauf 

Program: 

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

 
1) Zahájení 

 
Předseda Ing. Zdeněk Musil přivítal všechny členy na prvním VV po letním odpočinku a přivítal jako 
hosta p. Romana Vokouna. 
 
2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV  

 
 Tournament Planner 
 
 Licence pro Tournament Planner byli zakoupeny a již proběhlo první školení, kterého se zúčastnili 

 zástupci pořadatelů příslušných turnajů pro nadcházející sezónu. Ti co se nemohli školení zúčastnit se  
s Komisí rozhodčích musí domluvit individuálně na případné prezentaci programu. 
Všechny informace o novém programu lze nalézt na webových stránkách svazu pod sekcí „rozhodčí“. 
 
Smlouva s pořadatelem Play Off Extraligy 2012   
 
Vzhledem k vytíženosti oddílu TJ Sokol Brno Jehnice s nadcházejícím MMČR bude Smlouva doladěna 
a podepsána až po skončení MMČR. 
 
Zodpovídá: MK 
 
Výběrové řízení na pořadatele MČR 2012 
 
Jako pořadatel MČR 2012 se přihlásil oddíl TJ Sokol Plzeň Doubravka. ČBaS děkuje. S pořadatelem 
bude podepsána Smlouva. 
 
Zodpovídá: MK 
 
P. Scheiner informoval VV, že zájem projevil i oddíl TJ Chemička Ústí nad Labem, který však nakonec 
nepodal oficiální žádost o pořadatelství a tedy se tento oddíl může ucházet o případné pořadatelství pro 
rok 2013. 
 
MS družstev (Sudirman cup) 2011, Čína 
 
 I přes snahu o vysvětlení důvodů proč naše reprezentace odcestovala ze Sudirman Cupu dříve, nám 
byla udělena od BWF pokuta ve výši 1.000,-USD. Pokuta již byla zaplacena. 
 
 
 
 
 
 



3) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV  
 

RK 
 

K. Tomek se vzdal funkce předsedy RK a RK na svém jednání pověřila vedením p. Romana Vokouna. 
P. Tomek odstoupil z důvodu psychologického nátlaku na jeho osobu.. 
 

KR 
 

MMČR Brno – rozhodčí pro MMČR v Brně jsou zajištěni 
 
LOH Londýn 2012 – J. Kolář informoval o nominaci M. Bencové jako umpire na LOH v Londýně a o 
nominaci jednoho lajnového rozhodčího z ČR. Gratulujeme! 
 

EK 
 
Rozpočet ČBaS pro rok 2011  
 
Veškerá dotace a reprezentaci a TM je již na účtě a čerpání rozpočtu probíhá dle schváleného plánu. 
Otázkou stále zůstávají „sponzorské příjmy“. 
 
Ing. Musil upozornil na to, že příjmy pro rok 2012 jsou velkou neznámou – dotace na reprezentaci a 
TM zůstanou pravděpodobně beze výraznějších změn, ale tzv. „kalouskovné“ případně jiné zdroje jsou 
velmi nejisté.  
 

TMK 
 
Regionální sportovní centra (RSC) 
 
L. Vorel informoval o žádostech, které byly podány na projekt RSC. Všechny žádosti splnily 
požadované podmínky a VV tedy schválil zřízení těchto RSC: 
 
VČ – RSC pod oddílem Sokol Dobruška 
JM – RSC pod oddílem Sokol Brno Jehnice 
Praha – RSC pod Oblastí Praha s tréninkovými centry na ZMZ Astra Praha, Hamr Praha a Spoje Praha 
JČ – RSC pod Oblastí JČ 
SČ – RSC pod oddílem Super Stars Most 
ZČ – RSC pod Západočeským badmintonovým svazem 
SM – RSC pod oddílem BK Kopřivnice 
StřČ – RSC pod oddílem Benátky nad Jizerou 
 
Kalkulace výše dotace bude stanovena podle zaslaného seznamu hráčů a oznámena jednotlivým 
Oblastem do 15.9.2011 
Se všemi Oblastmi bude podepsána Smlouva a poté budou dotace neprodleně poukázány na příslušné 
účty. Všichni příjemci Dotaci jsou podle nových pravidel povinni vést podvojné účetnictví! 
 
Zodpovídá: EK a sekretariát 
 
Národní sportovní centrum (NSC) 
 
L. Vorel předložil členům VV návrh plánu NSC s omluvou, že vzhledem k pracovní vytíženosti nedodal 
tento materiál v požadovaném termínu. Po diskusi, ve které členové VV odmítly návrh na pozastavení 
projektu NSC, bylo dohodnuto, že členové VV tento materiál prostudují a své vyjádření zašlou emailem 
na sekretariát ČBaS nejpozději do pondělí 19. 9. 2011. 
 
MSJ 
 



TMK navrhuje dát na MSJ příspěvek ve výši, kterou na daný turnaj obdržíme od MŠMT. Dořešní účasti 
je nutné před termínem zaslání přihlášek. – 4.10. 2011!!! 
 
Zodpovídá: TMK 
 
Komise mládeže  
 
Z. Musil informoval o odstoupení p. Kroce z funkce předsedy Komise mládeže. V současné chvíli není 
tato pozice obsazena. 
 
K. Kotyza – dotaz na L.Vorla – Kdo je v současné chvíli členem TMK a žádá o umístění této informace 
na webové stránky svazu. L. Vorel – členy TMK jsou – Vorel, Votava, Koukal sen., Mendrek. 
Požadovaná informace bude umístěna na webu. 
 
Zodpovídá: TMK 
 

STK 
 
 
P. Scheiner informoval VV o již proběhlých akcích, jako byl Benátecký pohár a o akcích, které se 
budou v nejbližší době konat.  
Dále informoval, že všechna extraligová a prvoligová družstva včas podala své přihlášky do soutěže a 
zaplatila startovné a připomenul, že soupisky družstev musí být dodány nejpozději do 15. 9. 2011. 
 
Dotaz K. Kotyzy – kdo uděluje divoké karty?  
Odpověď :J. Scheiner – divoké karty uděluje STK po konzultaci s předsedou TMK 
 
L. Vorel vnesl dotaz o změně podmínek startu zahraničních hráčů u nás. Dle současných pravidel může 
zahraniční hráč startovat pouze v nejvyšší soutěži, ve které má příslušný oddíl své družstvo,Vzhledem 
k narůstajícímu počtu zejména slovenských studentů v ČR navrhuje toto pravidlo pozměnit s tím, aby 
bylo umožněno zahraničním hráčům startovat v našich nižších soutěžích. Případný návrh změny bude 
předložen VV ke schválení pro příští sezonu. 
 
Zodpovídá: STK 

 
4) OBLASTI 
 
JM – L. Vorel informoval o MMČR, je zajištěn 90minutový TV sestřih z finálového dne. Dále byla 
podepsána Smlouva z BE na Video přenos vybraných zápasů z MMČR. 
 
SM – J. Pavelka předložil VV ČBaS dotaz od pořadatele MČR neregistrovaných hráčů, zda by bylo  
možné si na toto MČR zapůjčit svazové koberce. EK navrhne za jakých podmínek je možné koberce  
zapůjčit. 
 
Zodpovídá: EK 
 
ZČ - M. Nováková informovala o krocích směřujících k získání Právní subjektivity Západočeského  
badmintonového svazu. Vše je již v plném běhu a žádost jde již na příslušné ministerstvo. 
 
5) RŮZNÉ 
 
Nový oddíl ČBaS 
 
H. Procházková informovala VV o žádostech oddílů Badminton Česká (registrace pod TJ Sokol 
Česká) a oddílu VSK Univerzita Brno vstoupit do ČBaS. VV žádost schválil a oddíly budou o této 
skutečnosti informovány. 
 
Zodpovídá: sekretariát 



 
 
Strategický Meeting BE  
 
Z. Musil informoval VV o BE meetingu, který proběhl ve dnech 8. -9. 9. v Praze. Na programu byly 
otázky týkající se vzdělávání trenérů, rozvoje badmintonu (badminton do škol), propagace 
badmintonu,…. 
 
ME Veteránů 2012 
 
Z. Musil informoval o setkání zástupců BE s pořadatelem ME Veteránů 2012, oddílem VSK Slavia TU 
Liberec. Hala je zcela vyhovující, dořešit se musí především ubytování. Smlouva je v současné chvíli 
v řešení. 
 
Programy BE 
 
M. Osička informoval VV o možnostech získat dotací od BE v rámci tzv. Regionálních programů. 
Touto otázkou by se mohl v současné chvíli zabývat nový trenér Juniorské reprezentace. 
 
Výběrové řízení na pozici Juniorského trenéra 
 
Z. Musil informoval VV o dopisech, které mu byly doručeny od „neúspěšných“ uchazečů na pozici 
„trenér juniorské reprezentace“, a to především vzhledem  k údajně neférovému průběhu.. VV ČBaS se 
shodl na tom, že Výběrové řízení proběhlo dle vypsaných pravidel. 
 
KS ČSTV 
 
Z. Musil informoval VV o situaci v Sazce, která je jistě všem známá z médií. Vlivem těchto změn 
dochází i k výrazným změnám týkajících se především podávání žádostí, které v minulosti šly cestou 
ČSTV, případně KS ČSTV. Stát již ztratil důvěru k organizaci ČSTV a veškeré dotace musí jít přímo 
přes příslušné svazy – v letošním roce jde především o Dotace na program III a IV – žádosti je třeba 
doručit na MŠMT nejpozději do 30. 9. 2011. 
 
Všechny Oblasti shodně informovali, že v průběhu prázdnin nedošlo k výrazným změnám zatím na 
jednotlivých KS ČSTV. Služby probíhají dle pravidel, které byly stanoveny v první polovině roku 2011 
 
Sport 2011 
 
Poslední schůzka se družením „Sport 2011“ proběhla v červnu 2011. Cílem této schůzky bylo podání 
„oficiální“ žádosti o svolání Mimořádné VH ČSTV. Mimořádná VH ČSTV proběhne dne 26. 11. 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Další schůze VV se bude konat dne 29.11.2011 
 
Zapsala: Mgr. Procházková, 29.9. 2011  


