
Zápis č. 7/2012 ze schůze VV ČBaS dne 23.10. 2012 
 
Místo konání: Praha-Strahov 
Přítomni: Procházková, Mendrek, Douša, Vorel, Skrčený, Pavelka, Škácha, Kolář, Osička, Musil, 
Nováková, Kotyza, Kollarová 
Omluveni: Jurka 
 
 
Program: 
 
1) Úvod 
2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
3) Zprávy z jednotlivých komisí 
4) Zprávy z jednotlivých oblastí 
5) Různé 
6) Závěr 
 
1) Úvod 
 
H. Procházková přivítala na VV Hanu Kollarovou, která nastoupila jako zaměstnanec ČBaS od 15.10. 2012 a  
bude zastupovat na sekretariátu ČBaS. 
 
 
2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 
Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí. 
 
3) Zprávy z jednotlivých komisí 
 
KR 
 
Předseda komise p. Kolář informoval o zajištění rozhodčích na MMJČR 2012. 
 
Školení rozhodčích- p Kolář informoval, že byla vypsána školení rozhodčích, která proběhnou při MČR U19 
v Č.Krumlově, GPA U19 v Brně a GPB dospělých Turnaji o Hradeckého Lva. Ostatní oblasti, které budou mít 
zájem o školení rozhodčích, mohou kontaktovat p. Koláře. 
 
P. Kolář přednesl návrh komise rozhodčích na zkrácení doby trvání MMJ na 3 dny. Ihned po uzávěrce přihlášek 
bude řešit sekretariát ve spolupráci s komisí rozhodčích a pořadatelem. 
 
 
STK 
 
Předseda komise p. Škácha navrhl projednat změny v Soutěžním řádu a Rozpisu soutěží připravené komisí STK. 

• Změny týkající se extraligy a 1. CL- VV navrhl projednat změny s jednotlivými kluby hrající 
extraligu a 1. CL. Připadné změny odsouhlasit až na příští sezónu. Zástupci oblastí projednají do 
příštího VV body návrhu týkající se extraligy a 1. CL ve svých oblastech.. 

• Zrušit článek 70 Soutěžního řádu- „Základní čekací doba pro zahájení utkání je 20 min. po jeho 
stanoveném začátku, není-li stanoveno Rozpisem soutěží jinak.“ Schváleno všemi členy VV- článek se 
s okamžitou platností ruší. 

• Doplnit článek 41 Soutěžního řádu – “Hráč může během jednoho hracího dne dle rozpisu utkání 
soutěže nastoupit pouze za jedno družstvo svého oddílu. V případě porušení tohoto ustanovení budou 
skrečovány všechny zápasy provinivšího se hráče v utkání nižšího družstva a případně také další 
zápasy, které byly startem hráče ovlivněny (např. 2. a 3. dvouhra mužů v případě skreče 1. dvouhry). 
Směrodatný je pro tento účel rozpis utkání soutěže a případné předehrávky či dohrávky na toto nemají 
vliv. „ 
VV souhlasí s myšlenkou daného bodu, ale ne s celým textem a následky. STK dopracuje do příštího 
VV. 



• Soutěže jednotlivců- U turnajů GPA U17 a U19 navýšit počet přímo postupujících hráčů ze žebříčku 
na 16 a v oblastních nominacích ponížit počet postupujících ve dvouhrách pouze na 1 hráče. V případě, 
že se na turnaj nepřihlásí někdo z přímo postupujících, pak se přímý postup rozšiřuje o další hráče ze 
žebříčku tak, aby jich přímo postupovalo vždy 16. V závislosti na změnách v přímém postupu se pak 
mění i oblastní nominace, ale vždy může z oblasti postoupit pouze 1 hráč bez přímého postupu. 
VV navrhl projednat tuto změnu s TMK. Předseda TMK slíbil projednání do příštího VV. 

• Start hráčů bez českého občanství 
- Hráči studující na střední škole a startující v mládežnických kategoriích: 
Návrh: povolit těmto hráčům start ve všech soutěžích (včetně soutěží mládeže) a za kterýkoliv oddíl 
s tímto omezením 
- mimo MČR jednotlivců 
- pouze za jediné družstvo oddílu 
V soutěžích družstev je ale takovýto hráč stále posuzován jako zahraniční.  
Hráč musí doložit potvrzení o studiu ne střední škole pro souhlas se startem v soutěžích mládeže. 

 VV navrhl STK řešit danou problematiku s TMK. 
- Hráči studující na střední či vysoké škole, dále hráči s dlouhodobým či trvalým pobytem v ČR 
startující v soutěži dospělých. 
Návrh: povolit těmto hráčům start ve všech soutěžích a za kterýkoliv oddíl s tímto omezením 
- mimo MČR jednotlivců 
- za jakékoliv ale pouze jedno družstvo oddílu 
Hráč bude posuzován vždy jako zahraniční hráč. 
Hráč musí doložit potvrzení o trvalém bydlišti nebo potvrzení o zaměstnání. 
VV odsouhlasil tento bod v poměru 12 pro, nikdo se nezdržel. 
 

Rozhodčí na extraligových utkáních-  STK navrhlo udělit pokutu ve výši 1000 Kč oddílu Dobrušky- na 
posledním extraligovém utkání byl přítomen pouze 1 kvalifikovaný rozhodčí a pokutu ve výši 2000 Kč oddílu 
Sokol Meteor Praha Radotín- na posledním domácím extraligovém utkání nebyl přítomen ani jeden 
kvalifikovaný rozhodčí. Disciplinární komise do příštího VV projedná navrhovanou výši pokut. 
 
L. Vorel navrhl VV delegovat na všechna extraligová utkání vrchní rozhodčí. KR do příštího VV vyčíslí náklady 
na delegování vrchních rozhodčích a možnosti jejich zajištění. 
 
Dotaz D. Skrčeného- Nemělo by se v souvislosti s odsouhlasením elektronických licencí vypustit ze Soutěžního 
řádu znění článeku 36? 
Vedoucí družstva musí mít s sebou vždy při utkání k dispozici soupisku družstva a registrační - licenční průkazy 
hráčů startujících v utkání. STK projedná své stanovisko do příštího VV. 

 
EK 
 
Předseda komise p. Osička informoval o čerpání rozpočtu ČBaS. 
 
M. Osička apeloval na oblasti, které ještě nedodali smlouvy pro čerpání prostředků z Programu V a dodatky 
Smluv pro RSC, aby tak učinili co nejdřív, zároveň požádal o dodání dokladů k vyúčtování. 
 
Nákup ukazatelů skóre – VV odsouhlasil nákup pěti malých a jednoho velkého ukazatele skóre dle předložené 
nabídky v poměru 9 pro, 1 proti a 2 se zdrželi. L. Vorel nabídl jejich uskladnění. 
 
M. Osička vyzval jednotlivé komise, aby do příštího VV připravily návrh rozpočtu svých komisí na rok 2013. 
Při této příležitosti informoval o reálném  nebezpečí, že v roce 2013 nebudou k dispozici žádné prostředky 
z letošního Programu V.  
 



MK 
 
 
Z. Musil informoval, že byla vypsána výběrová řízení na Generálního (hlavního) partnera ČBaS, na pořadatele 
Play Off  2013 a na dodavatele oblečení pro reprezentaci (seniorskou i juniorkou) pro rok 2013. 
 
VV odsouhlasil vypsání výběrových řízení na pořadatele MMČR a MMJČR 2013. 
 
MM ČR 2012 Brno - autogramiáda při MMČR dospělých proběhla úspěšně. 
 
Sportovní Kaleidoskop- dle informací Z. Musila žádná z oblastí nenašla potřebné finance pro zapojení do 
tohoto projektu. Pořadatelská agentura byla o této skutečnosti informována. 
 
Logo ČBaS -  Z. Musil informoval o jednáních s tvůrci vybraných návrhů p. Rastislavem Belanem a 
Stanislavem Boříkem. 
VV vzhledem k daným dvěma variantám nejdříve schválil, že je pro změnu stávajícího loga v poměru 8 pro, 3 
proti, 1 se zdržel. 
Poté byla schválena varianta pana Stanislava Boříka v poměru 8 pro, 4 se zdrželi. 
Z. Musil bude informovat oba tvůrce o výsledku hlasování VV. 
 
ČOV- Z. Musil krátce informoval o setkání ČOV, kterého se zúčastnil. 
 
Almanachy- VV jednohlasně schválil, že je čas věnovat zbývající almanachy jako dar jednotlivým oblastem či 
při jiných vhodných příležitostech. 
 
 
TMK 
 
Smlouvy s reprezentanty - smlouvy byly předloženy hráčům k podpisu na MMĆR v Brně. 
 
T. Mendrek informoval VV o překladu druhé úrovně materiálu pro trenéry, které vydala BWF. 
Přeloženo by mělo být P. Floriánem do konce listopadu. 
 
Školení trenérů - T. Mendrek informoval o termínu Inspiration Tour s Peterem Mouritsenem z Dánska- bude se 
konat 9.- 14.12.2012. Zatím projevily zájem 3 oblasti- JČ, JM a Praha. T. Menderk žádá i zbývající oblasti, aby 
mu zaslaly své případné požadavky, o čem by mělo školení být a  co je nejvíce zajímá. Požadavky zaslat 
nejpozději do 15. 11. 2012. 
T. Mendrek informoval, že se mu doposud přihlásil pouze jeden zájemce o školení trenérů II. třídy- speciální 
část. 
T. Mendrek informoval o listopadovém konání školení trenérů Shuttle Time v Irsku- přihlášen Michal Turoň. 
 
Setkání trenérů „u kulatého stolu“- T. Mendrek informoval o plánovaném setkání trenérů v rámci MMJ 
v Orlové. Jedním bodem je projednání navrhovaných změn STK, které se přímo týkají TMK, dalším bodem je 
přednáška T. Krajči na téma Summer School, která proběhla toto léto a posledním bodem bude projednání 
představy, jak by měla v příštím roce probíhat příprava v rámci Národního sportovního centra mládeže. Přesný 
termín bude ještě upřesněn- pravděpodobně pátek večer a sobota. 
 
T. Mendrek informoval VV, že do konce října všem zašle svou představu o budoucím fungování Národního 
sportovního centra mládeže. Zároveň požádal jednotlivé členy o vyjádření svých názorů k dané představě. 
 
Juniorská reprezentace 
Junioři se právě účastní MSJ v Japonsku. 
 
Seniorská reprezentace 
První osobní setkání nového předsedy TMK s hráči proběhlo při MMČR v Brně. T. Mendrek informoval hráče o 
představě spolupráce. 
VV ČBaS vyjádřil velkou gratulaci Kristině Gavnholt k výsledku na Dutch Open 2012!!! 
 
 
3) OBLASTI 



 
Zástupci jednotlivých oblastí se vyjádřili k problematice získávání prostředků, které v letošním roce poprvé 
putují do rozpočtu měst a obcí jako „odvody z hazardu“. Situace je značně rozdílná nicméně v drtivé většině 
případů odmítají zastupitelé poskytovat tyto prostředky do sportovního prostředí. 
  
ZČ 
M. Nováková předložila VV návrh, aby se vrámci oblasti vyřadily oddíly, které jsou neaktivní. 
Dále M. Nováková informovala, že TMK pošle návrh k diskuzi o úpravě soutěží mládeže. 
 
SM 
J. Pavelka apeloval na schvalování nových oddílů VV ČBaS, v některých případech je vyjádření oblasti 
problematické vzhledem ke geografickému rozdělení na kraje a působnost stávajících oblastí.. 
 
 
 
4) RŮZNÉ 
 
Použití a ochrana dat členské základny ČBaS 
H. Procházková požádala všechny Oblasti, aby informovali své oddíly o problematice zpracování a evidování 
osobních údajů v rámci činnosti ĆBaS a získali od těchto oddílů souhlas zpracovávat a evidovat údaje o jejich 
členech.  Sekretariát zašle jednotlivým oblastem formulář k dané problematice.  
 
Dotace MŠMT pro rok 2013 
H. Procházková infomovala o podaných žádostech na dotace z MŠMT pro rok 2013. 
U Programu II- Talentovaná mládež je třeba vypracovat hodnocení čtyřletého období olympijského cyklu 2009-
2012. Úkolem pověřena TMK ve spolupráci se sekretariátem do konce listopadu 2012. 
 
Nové oddíly ČBaS 
 
VV ČBaS schválil per rolam emailem nové oddíly jako členy ČBaS - oddíl ABC Brno JM oblast, Kabal Team 
Karviná SM oblast. 
 
Předsedkyně ČBaS H. Procházková informovala členy VV o dalším fungování ČBaS po dobu její mateřské 
dovolené. Ve funkci předsedy bude zastupovat Martin Osička, na pozici gen. sekretáře bude působit Hana 
Kollarová. 
 
Příští jednání VV ČBaS bude dne 18.12. 2012 
Zapsala: H. Kollarová, 24.10. 2012 


