
Z  á  p  i  s 
z Valné hromady Českého badmintonového svazu 

konané 16. června 2018 

------------------------------------------------------------------------- 
   

 Valná hromada ČBaS se konala v sobotu 16. června 2018 od 10 h v budově ČUS  na Strahově. 

Na webových stránkách ČBaS byl předem zveřejněn program v tomto znění: 

 

1) Volba orgánů VH (předsedy VH, pracovního předsednictva a komisí) 

2) Projednání a schválení zprávy předsedy ČBaS za uplynulé období 

3) Projednání a schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období 

4) Zpráva ekonomické komise ČBaS o rozpočtovém plánu na následující období 

 5)   Projednání a schválení zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady ČBaS za uplynulé období 

 6)   Zpráva legislativní rady ČBaS o své činnosti za uplynulé období 

 7)   Zpráva trenérsko-metodické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období 

8)   Zpráva marketingové komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období 

 9)   Zpráva ekonomické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období 

 10) Zpráva sportovně-technické komise ČBaS o své činnosti za uplynul é období 

 11) Zpráva komise rozhodčích ČBaS o své činnosti za uplynulé období 

 12) Volba předsedy ČBaS 

 13) Volba předsedů jednotlivých komisí ČBaS (TMK, MK,EK,STK,KR) 

             14) Volba členů legislativní rady   

             15) Volba členů dozorčí rady 

             16)  Diskuse 

             17) Projednání a schválení usnesení          

 

Ad 1): VH zahájil předseda ČBaS p. Martin Osička přivítáním přítomných delegátů. Přednesl návrhy 

VV na předsedu VH (Martin Osička), na další členy pracovního předsednictva (Vít Dostál, Jan Port), 

navrhl dále mandátovou komisi (Jiří Pavelka, Zdeněk Chumchal, Michal Hubáček),  návrhovou ko-

misi (Václav Drašnar, Tomasz Mendrek, Pavel Florián), volební komisi (Romana Loskotová, Petr 

Vnouček, Ondřej Lubas). Návrhy byly schváleny hlasy všech přítomných delegátů. Zapisovatelkou 

byla jmenována Milada Nováková, ověřovatelkou zápisu Dana Světničková. Mandátová komise 

oznámila přítomnost 36 delegátů s hlasem rozhodujícím (80 %) a potvrdila usnášeníschopnost VH. 

Účastníci VH  schválili  úpravy programu VH navržené předsedou: vyškrtnutí b. 12 a 13, sloučení b. 

3, 4 a 9. 

 

Ad 2: Zprávu za uplynulé období přednesl předseda ČBaS M. Osička. Uvedl v úvodu, že za r. 2017 

svaz hospodařil s historicky nejvyšším rozpočtem, následně zdůraznil zvyšující se požadavky na 

preciznost  vyúčtování ze strany všech donátorů, MŠMT především. Svaz byl počátkem roku 

podroben kontrole ze stany MŠMT (Programy I,II,V) – prošel bez chyby. Dále se předseda ve zprávě 

zabýval  sportovními úspěchy a zmínil nejvýznamnější z nich (o všem průběžně informoval svazový 

web). Pozornost věnoval také několika akcím, které svaz pořádal a ocenil jejich význam i dosaženou 

úroveň.  Předseda se také podrobně věnoval personálním záležitostem ČBaS a konstatoval, že za 

období od ledna, kdy oznámil svůj záměr ukončit své působení ve vrcholné funkci,  nikdo neprojevil 

zájem ho nahradit. M. Osička proto oznámil, že bude ve funkci pokračovat, vyzval ale členskou 

základnu k hledání vhodného kandidáta. Informoval, že ve funkcích budou pokračovat Jan Kolář 

(STK a KR), Hana Musilová (EK), Josef Rubáš (TMK), ke 30.9. skončí ve funkci předsedy MK Jan 

Mikulka a v jednání je ukončení pracovního poměru s Hanou Procházkovou. Opětovně vyzval 

členskou základnu k hledání potenciálních adeptů. Předseda dále uvedl, že ve složení legislativní a do-

zorčí rady dojde ke změnám (bude řešeno volbou na dnešní VH). Zpráva byla hlasováním bez 

připomínek schválena. 

 

Ad 3,4 a 9): Zprávu o činnosti EK, o hospodaření svazu za uplynulé období a o rozpočtovém plánu  

na r. 2018 přednesla Hana Musilová. Ekonomická komise pracovala ve složení Musilová, Musil, 



Plánička a úzce spolupracovala se sekretariátem. K hospodaření ČBaS v r. 2017 a stavu majetku ČBaS 

ke 31.12.2017 (materiály byly předem zveřejněny na webových stránkách svazu) uvedla předsedkyně 

EK tyto údaje:  

• Celkové příjmy svazu v r. 2017 činily 19 102 tisíc Kč, z toho největší část připadá na dotace 

MŠMT (bezmála 80 %), i některé další získané prostředky jsou účelově vázané; 

• Celkové náklady svazu v r. 2017 činily 18 945 tisíc Kč, nejvíce čerpala TMK ( cca 34%), 

sekretariát (cca 14%), zhruba 20% nákladů tvořily výdaje spojené s pořádanými akcemi. 

Rekordní částka byla převedena do oblastí (na TM 1 500 tisíc Kč a na činnost 672 tisíc Kč).  

• Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 157 tisíc Kč; výsledek je zkreslený dary ČOV určený-

mi pro čerpání ve tříletém období.  

• Zůstatek darů ČOV k čerpání do r. 2020 je 3 700 tisíc Kč. 

K rozpočtovému plánu na r. 2018 uvedla předsedkyně EK předpokládané příjmy ve výši více 15 387 

tisíc Kč, převážně z dotací MŠMT (bezmála 85%) a předpokládané náklady ve výši 13 892 tisíc Kč. 

Podle informací z MŠMT ale nelze tyto prostředky použít pro nižší svazové složky. Očekává se jak 

metodický pokyn ze strany MŠMT, tak jednání v prostředí ČUS (VH  ve středu 20.6.).  

K hospodaření ČBOS v r. 2017 uvedla předsedkyně EK celkové příjmy ve výši 131 tisíc Kč a celkové 

výdaje ve výši 160 tisíc Kč, vlastní jmění společnosti 192 tisíc Kč. Význam společnosti je diskutabilní, 

nicméně stále trvá (pořádání akcí). Zprávy EK  byly hlasováním schváleny. 

 

Ad 5) Ve zprávě o činnosti dozorčí rady uvedl její předseda Karel Reichman, že pracovala ve složení 

Reichman, Tomek, Čermák a kromě své kontrolní činnosti (kontrola účetní evidence svazu)  se aktiv-

ně zapojovala jak do jednání VV, tak do příprav nejrůznějších svazových materiálů (např. Rozpis 

soutěží mládeže). Dozorčí rada kvituje vydávání pravidelných informací TMK a považuje je za 

správný krok ke zlepšení komunikace mezi TMK a členskou základnou. 

 

 

Ad 6) Ve zprávě o činnosti Legislativní rady ČBaS vyjmenoval její předseda Josef Rubáš předpisy, 

které LR od června 2017 upravila, uvedl další oblasti zájmu a činnosti LR (asistence STK, kontrola 

soutěžních předpisů, problematika GDPR, výkladová stanoviska, odvolání, aj.). LR nemusela řešit 

žádné kárné řízení.  Za období 2014 - 2018 navrhla LR deset předpisů počínaje Stanovami ČBaS, 

zhruba 90% svých záměrů dokázala LR zrealizovat. V nejbližším období bude zapotřebí řešit dopady 

GDPR, aktualizovat Disciplinární a Soutěžní řád ČBaS, dle obecného mínění by bylo vhodné zpra-

covat manuál pro pořádání turnajů. Předseda LR J. Rubáš končí svoji činnost na tomto postu a dopo-

ručuje delegátům VH, aby při následující volbě akceptovali složení LR dle předloženého návrhu: Jan 

Port, Karel Plánička, Michal Böhm.  

 

Ad 7): Předseda TMK Josef Rubáš se ve zprávě o činnosti TMK vrátil k situaci, která vznikla ve ve-

dení této komise v r. 2016 a kterou se postupně podařilo stabilizovat díky úsilí pětičlenné skupiny 

(Rubáš,Votava, Mendrek, Osičková, Krajča). Josef Rubáš byl v červnu 2017 zvolen předsedou TMK , 

počet členů komise byl kvůli větší akceschopnosti upraven na tři  a byly rozděleny hlavní oblasti jejich 

působení, na jednotlivé akce (za poslední období jich bylo 50 !)  jsou zajišťováni asistenti. Předseda 

TMK vyzval členskou základnu k většímu zapojení do činnosti komise, která je základním kamenem 

činnosti svazu a ve svém vystoupení vyjmenoval další oblasti činnosti TMK (vzdělávání trenérů, 

vydávání metodických materiálů, podíl na pořádání svazových akcí, seminářů, vydávání newsletteru, 

spolupráce s STK a KR, denní agenda …).   

Předseda TMK následně pojmenoval úspěchy (výsledky na evropských akcích  v kategoriích U17, 

U19 a dospělých, metodická a organizační činnost TMK vč. aplikace nových postupů - např. XPS, 

postupné získávání důvěry – vnímá pozitivní reakce na činnost TMK) a neúspěchy v činnosti jím 

řízené komise (především absence národního tréninkového centra a malá pravděpodobnost jeho vzniku 

před ukončením olympijského cyklu v r. 2020). Vysvětlil krátkodobé i dlouhodobější plány TMK , 

věnoval se rozpočtu komise a potřebě zlepšit práci s ním, zdůraznil nutnost spolupráce s oddíly a 

kluby v zájmu společného cíle – posunutí badmintonu k vyšší úrovni. Do budoucna TMK omezí počet 

akcí, zaměří se na mladší ročníky a pokusí se o další podporu trenérského kádru a zkvalitnění jeho 

práce. Představil vydaný metodický materiál – Deset zlatých pravidel  badmintonu. Informaci 

předsedy doplnil projektový manažer P.Florián přehledem metodicko-vzdělávacích aktivit komise a 



prezentací systému XPS, k jehož širšímu využívání vyzval. Zmínil také školní soutěže (spolupráce 

s AŠSK) a svazovou podporu Minibadmintonu. 

 

V diskusi k přednesené zprávě vyslovil Vít Dostál názor, že zřízení Národního tréninkového centra by 

se odsunovat nemělo, že prostředky, které má svaz k dispozici, umožňují zřízení centra. Předseda 

TMK se s podporou předsedy VV ČBaS snažil objasnit důvody, které k rozhodnutí vedly. 

 

Ad 8): Za nepřítomného Jana Mikulku přednesl zprávu marketingové komise  M. Osička. Oznámil 

stažení kandidatury svazu na pořadatelství MS J 2019, popsal složení a činnost marketingové komise 

od loňského června, velmi kladně hodnotil jak významné mezinárodní akce, které se pod hlavičkou 

svazu uskutečnily, tak Mistrovství ČR, jehož pořadatelem byl přímo svaz. Zmínil se o spolupráci 

s televizí a o potížích, které ji provázejí, zdůraznil velký podíl sociálních sítí na prezentaci akcí, 

informoval o správě webu (O.Kopřiva), facebooku (D.Brabec) a o záměru svazu modernizovat 

webové stránky. Vysvětlil důvody pro tuto změnu, zmínil rámcové náklady, výsledky provedené 

analýzy a požádal delegáty VV, aby  usnesením VH uložili výkonnému výboru vypsat výběrové řízení 

na přestavbu webových stránek. Jan Mikulka skončí svoji činnost ve funkci předsedy MK ke 

30.9.2018, hledá se proto vhodný kandidát na tento  post.  

 

Ad 10): Zprávu STK předložil její předseda Jan Kolář. Sportovně-technická komise ve složení Kolář, 

Musilová, Pavelka, Knopp, Tobola, Nezvalová řešila v průběhu hodnoceného období kromě denní 

agendy např. záležitost pravidelné aktualizace republikových žebříčků a významně se podílela na 

tvorbě návrhu nového rozpisu soutěží mládeže. J. Kolář se mu ve svém vystoupení poměrně podrobně 

věnoval a upozornil na jeho základní zásady (otevření soutěží, změna bodování), obrátil pozornost na 

termínový kalendář soutěží na 2.polovinu roku 2018 a 1.polovinu r. 2019. Zájemci o pořadatelství 

turnajů GP ve 2. polovině r. 2019 by měli své žádosti podat do 31.7. 2018. Předseda STK také 

okomentoval změny v soutěžích družstev  dospělých, které schválil VV (především možnost startu 

neomezeného počtu hráčů ze zemí EU v týmu i v jednotlivých utkáních) a zodpověděl několik drob-

ných dotazů. 

 

Ad 11): Jan Kolář pokračoval zprávou o činnosti komise rozhodčích (složení Kolář, Hnilica, Kyz-

líková). Popsal činnost komise, zmínil problémy se zajišťováním rozhodčích na stěžejních turnajích 

doma i v zahraničí a kladně hodnotil fakt, že dva rozhodčí získali akreditaci BE. Následná diskuse se 

soustředila především na chystané nové pravidlo o podání, které je v současné době předmětem disku-

sí a jednání.  

 

Ad 14): Proběhla tajná volba legislativní rady. Navržení členové získali z možných 36 hlasů 35 (Mi- 

chal Böhm), resp. 34 (shodně Jan Port a Karel Plánička) a byli zvoleni do LR. 

 

Ad 15): Do dozorčí rady byli původně navrženi O.Lubas, J. Rubáš, Z. Musil, Z.Chumchal, K.Tomek a 

K.Reichman. Prvná tři kandidáti svoji kandidaturu před vlastní volbou stáhli, v tajné volbě získal Zde-

něk Chumchal 33, Karel Tomek 30 a Karel Reichman 36 hlasů (ze 36 možných) – byli zvoleni do DR. 

 

Ad 16): Diskuse: 

• Dotaz J.Pavelky – proč byl z webu ČBaS odstraněn rozhovor s Radkem Votavou?  Odpověděl 

M.Osička: Radek o stažení sám požádal. Není problém projednat s R.Votavou nové zveřejně- 

ní a realizovat ho, pokud s ním bude souhlasit. 

• Dotaz K. Reichmana: kdy bude schválen nový rozpis soutěží mládeže? Odpověděl J.Kolář: 

v září 2018 s účinností od ledna 2019. 

•  Několik dotazů (H. Bitmanová , V. Dostál, L. Vorel) se týkalo národního tréninkového centra 

a dosud nezrealizovaného pokusu o jeho vytvoření. Tazatelé připomínali závazek svazu k jeho 

zřízení, argumentovali potřebou zajistit kvalitní přípravu stávajících i potenciálních repre-

zentantů a snahou snížit finanční nákladnost jejich případných zahraničních pokusů. Společná 

odpověď předsedy TMK a předsedy svazu uváděla celou řadu potíží, které se na cestě k rea-

lizaci záměru objevily a které svaz prozatím nedokázal vyřešit (výběr místa, nesouhlas 

potenciálních adeptů, nákladnost aj.). Proto bude svaz pokračovat ve stávajícím modelu přímé 



i nepřímé podpory přípravy reprezentačních výběrů (využití zařízení ČUS v Nymburce, 

výjezdy na turnaje, soustředění, semináře, modelové tréninky atd.). 

• Další skupina dotazů (R. Brázda, L.Janoštíková, K. Reichman) se týkala výběru hráčů do re-

prezentačních výběrů. Bylo uvedeno několik příkladů, že hráči s umístěním na špičce 

příslušného žebříčku (v kategorii U17) nejsou zváni na akce reprezentačních výběrů a do jisté 

míry je tím zpochybňován význam systematické práce v oddílech a klubech.  Tzv. druhý sled 

hráčů má podle mínění některých trenérů jen malou šanci na pozornost TMK, trenéři 

jednotlivých reprezentačních skupin vědí málo o přípravě těchto hráčů a problémech s jejich 

další motivací. Podle názoru diskutujících by bylo vhodné podpořit i tuto skupinu hráčů 

(s jejich případnou finanční spoluúčastí). Předseda TMK oponoval informací, že v současné 

době je do širší reprezentace zařazena skupina 47 hráčů (10 dospělých, 14 juniorů, 23 hráčů 

v kateg. U17 a U15), byla zpracována směrnice pro výběr do reprezentace, přednost budou mít 

hráči, kteří vyjíždějí na turnaje v zahraničí, výběr bude cílit na jednotlivé akce, výkonnost 

hráčů je a bude sledována trvale a soubor adeptů reprezentace je a bude pravidelně aktualit-

zován. Stanovisko předsedy TMK podpořil předseda ČBaS (m.j. uvedl z minulosti několik 

poměrně protichůdných požadavků členské základny na velikost souboru podpořených hráčů). 

• M.Nováková vystoupila s návrhem předávat vedení TMK konkrétní návrhy na zařazení hráčů, 

kteří se svými tréninkovými i soutěžními aktivitami jeví jako vhodné tipy pro zařazení do 

reprezentačních výběrů a zůstali mimo hledáček TMK. Návrh by měl obsahovat pokud možno 

všestranné a objektivní zhodnocení hráče vč. uvedení jeho ochoty podílet se na nákladech na 

zkušebním soustředění nebo výjezdu. Citovala také předsedu TMK (TMK nemá patent na 

rozum a my všichni jsme svaz…) a apelovala v tomto směru na přítomné. 

 

 

Ad 17): Předseda návrhové komise Václav Drašnar přečetl návrh usnesení Valné hromady ČBaS, 

který byl hlasováním schválen. Schválené usnesení je přílohou zápisu z VH. 

 

  

 

 

 

 

 

        Ing. Martin  O s i č k a, předseda 

Českého badmintonového svazu 

V Plzni 17. června 2018 
------------------------------------------------------------ 

Zapsala Milada Nováková 
Ověřila Dana Světničková 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


