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Pravidla pro reprezentanty 

- budou zpracována pravidla pro chování (juniorských) reprezentantů na akcích a daleko více 
bude dbáno na jejich dodržování – a to nejen co se týče chování, ale i vzorového přístupu 
vrcholového sportovce, např.: 

o vysoká úroveň morálky a pracovitosti během tréninkové jednotky/v zápasech,  
o dochvilnost na každý sjednaný sraz/začátek tréninkové jednotky, 
o zákaz používání mobilu/tabletu během tréninkové jednotky,  
o efektivní využívání času mezi tréninky/zápasy,  
o týmová podpora, podpora svazu a badmintonu,  
o svým chováním a přístupem jít příkladem mladším hráčům,  
o naslouchat a respektovat rozhodnutí trenérů,  
o přidat si po každé tréninkové jednotce,  
o aktivně žádat zpětnou vazbu. 

 

Dlouhodobý záměr podpory reprezentantů  

- obecně: reprezentační smlouvy podepisovány na 4 roky; u juniorů na 2 roky (směrem 
k vrcholu – MEJ v konkrétní kategorii) – plánování na celý cyklus 
 

- hlavní cíle na čtyřleté období v dospělé reprezentaci:  
o medaile na Evropských hrách 2023/Mistrovství Evropy 2024,  
o postup na olympijské hry a alespoň jeden vyhraný zápas. 

 
- progresivní podpora (níže příklady) dospělých reprezentantů – směřování ke splnění 

výkonnostních cílů: 
o Skupina A: Hráči s potenciálem splnění cíle (do 8. místa na Evropském žebříčku 

v disciplíně / do 50. místa na světovém žebříčku); případně skupina A+    
o Skupina B: Hráči s jistou účastí na MS/ME a potenciálem vyhraného zápasu (do 80. 

místa na světovém žebříčku ve dvouhře, do 60. místa v párových disciplínách) 
o Skupina C: Ostatní reprezentanti    

 
V letech 2020 – 2021: Podpora všech skupin  
V roce 2022: Výraznější podpora skupin A + B 
V letech 2023 – 2024: Výraznější podpora skupiny A     
 

- druhy podpory reprezentantům:  
o úhrada účastí na vrcholných turnajích – MS, ME, ME družstev,  
o centralizovaná příprava v čele s VSCM/NC (vizte níže),  
o IPR (individuální podpora reprezentanta) – příspěvek na starty na turnajích BWF/BEC  
o MIRP (mimořádná individuální podpora reprezentanta) – mimořádný příspěvek (za 

úspěšnou reprezentaci),  
o PSP (podpora sportovní přípravy) – příspěvek na podporu přípravy,  

 
- vznik VSCM/národního centra  

o kritérium výběru: výkonnost po celé období 2020 – 2024, ideálně rovněž 2024 – 2028 
o směřování ke splnění výkonnostního cíle,  
o předpoklad 2 trenéři – 8/10 hráčů (z toho 2/4 juniorští), příprava, zázemí a nasazení 

hráčů odpovídající špičkové vrcholové sportovní přípravě,  
 

-   juniorští reprezentanti nadále podporováni především úhradou akcí a trenérským vedením.   
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Podpora PSP 

- obecně: jedná se o podporu sportovní přípravy, kterou hráč potvrzuje fyzickou připraveností 
(měřitelnou),  
 

- základní podpora bude proti roku 2019 mírně snížena (níže principiální postup, v detailech se 
může lišit): 

o hráči dostanou 60 % ze základu roku 2019, 
o dalších až 30 % v případě splnění fyzických parametrů (limity pro motorické 

dovednosti),  
o dalších až 10 % v případě: 

§ řádného zaslání plánu turnajů,  
§ řádného doplňování tréninkového deníku,  
§ plnění dalších povinností reprezentanta.  

 

Podpora IPR 

- individuální podpora provázaná s účastí na turnajích a dílčími úspěchy (5,- Kč / získaný bod 
do světového žebříčku), 
 

- podpora jen v disciplíně, kde je hráč zařazen do reprezentace. 

 

MIPR – olympijská  

- obecně: podpora je nadále garantovaná, a to ve formě zálohy, přičemž postoupivší hráč získá 
jen v roce 2020 MIPR v souhrnné částce nejvýše 300.000,- Kč; hráčům mimo postup se 
poskytnutá záloha započte do celoroční poskytnuté podpory IPR/PSP (tj. v roce 2020 je 
zaměřená již výhradně na úspěšný postup na OH), 
 

- podpora se vztahuje již pouze na čtyři hráče – abecedně: Milan Ludík, Adam Mendrek, Tereza 
Švábíková, Kateřina Tomalová.  
 

Doklady k IPR/MIPR 

- obecně: není dále možné přijímat de facto jakékoliv doklady, ale pouze konkrétní doklady bez 
problémů akceptovatelné MŠMT a v konkrétních termínech, 
   

- vzhledem k pravidlům MŠMT je třeba definovat a především dodržovat přijímání výhradně 
uznatelných nákladů. Uznatelné náklady jsou výhradně doklady spojené s turnaji BWF/BEC, 
přičemž na každém musí být uvedeno alespoň jméno hráče: 

o cestovní doklad (letenka, jízdenka, výkaz o použití automobilu atd.) spojený s turnajem 
BWF/BEC, 

o doklad o ubytování spojený s turnajem BWF/BEC,  
o doklad o úhradě startovného na turnaji BWF/BEC, 

 
- mimořádně uznáváme až do celkové výše 25 % z celkové částky na období rovněž doklady 

spojené se zabezpečením přípravy na turnaje, přičemž na každém musí být uvedeno alespoň 
jméno hráče a dále musí doklad splňovat základní zákonné náležitosti daňového dokladu 
(alespoň jméno a identifikace výstavce, datum plnění, předmět plnění, částku, měnu a daň): 

o faktura osobního badmintonového trenéra,  
o faktura kondičního trenéra,  
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o faktura fyzioterapeuta/maséra, 
o nákup badmintonového vybavení (pouze badmintonové míče, badmintonové rakety, 

badmintonovou obuv, badmintonové oblečení, badmintonové výplety/omotávky/pudry, 
badmintonové bagy/tašky), 

o cestovní doklad (pouze letenka) a doklad o ubytování spojený se zahraničním 
tréninkovým pobytem – s popisem o jaký pobyt a v jakém rozsahu se jedná. 
 

- doklady budou předloženy nejpozději do 10. dnů ode dne oznámení skutečné výše podpory; 
v případě nepředložení dokladů (později, neúplné podklady atd.) nárok na výplatu podpory 
zaniká.   
 

Reprezentační vedení  

- obecně: vedení jednotlivých výběrů reprezentačními trenéry, u nichž došlo k navýšení 
podpory ze stávajících 1.700,- Kč na den,  
 

- trenérské vedení:  
o dospělá reprezentace – soutěž družstev na ME: Petr Koukal ml. a Petr Báša, 
o U19: Michal Turoň a Jan Bednář, 
o U17: Pavel Maňásek, Pavel Florián, Radek Votava, 
o U15: Markéta Osičková a Tomáš Krajča. 

 
- zdůraznit potřebu spolupráce reprezentačních trenérů s osobními/klubovými trenéry 

reprezentanta (stejné priority a stejné působení na hráče), 
 

- výchozí denní odměny: 
o hlavní trenér: 2500,- Kč / den, 
o asistent/člen realizačního týmu (maséři/fyzio): 2.000 Kč / den. 

 

Kondiční trenér  

- obecně:  
o účastní se a vyhodnocuje testování (motorické dovednosti v Nymburku; funkční testy 

v Praze na VITALu) – větší důraz na hodnocení a doporučení pro hráče,   
o na základě výsledků testování doporučuje další tréninkové postupy,  
o s hráči, kteří o to projevují zájem, blíže spolupracuje na kondičním plánu (přednostně 

hráči dospělé reprezentace a dále juniorské reprezentace A) 
 

- spolupráce s trenéry reprezentantů (účast na seminářích a předání konkrétních tipů) 
 

- odměna 250,- Kč / hodina; fakturace na základě odvedené práce 

 

Podpora trenérů reprezentantů  

- obecně: vzhledem k absenci centralizované přípravy jsou za přípravu reprezentantů 
zodpovědní hráči a jejich osobní trenéři 
 

- osobní trenéři dospělých a juniorských reprezentantů jsou odměněni na základě (příklad):  
o počtu reprezentantů,  
o úspěchu reprezentantů na vrcholných akcích (OH, MS, ME apod.) či umístění na 

světovém žebříčku (kategorie A/B), 
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o počtu vedených tréninkových jednotek,  
o počtu turnajů BWF/BEC, kterých se s reprezentanty zúčastnil.    

 

Testování fyzické připravenosti  

- obecně: Kondiční připravenost je základ každého sportovního výkonu, badmintonu zejména.  
 

- testování motorických dovedností (Nymburk):  
o pro reprezentanty povinné – alespoň 2x ročně; ze 3 termínů v průběhu roku (střídání 

testování po přípravném a soutěžním období; možnost meziroční komparace), 
o zapracovány detaily při testování (např. beep test ukončuje trenér, nikoliv hráč), 
o výjimka: Hráči dlouhodobě se připravující v zahraničí mohou zaslat video + výsledky.  
o vazba na PSP – nižší připravenost = nižší podpora.  

 
- testování funkční (Vital):  

o Pro reprezentanty dobrovolné – předpoklad účasti dospělých a „A“ reprezentantů 
juniorské reprezentace.  

 

Akce (kempy + turnaje) 

- plán reprezentačních akcí na rok 2020 bude oznámen nejpozději do 31. 12. 2019; v průběhu 
roku upřesněn, a to především na druhé pololetí  
 

- kempy:  
o dospělá reprezentace, juniorští reprezentanti „A“ a nominovaní hráči na 

MEJU15/U17/U19 – zdarma  
o juniorští reprezentanti – základní příspěvek 200/300,- Kč /den 
o hráči Talent Teamu – příspěvek 600,- Kč/den  

 
- turnaje:  

o plná podpora svazu (ME družstev, MEJ U15, ME, v případě účasti MSJ, MEJ U19, 
kvalifikace na ME smíšených družstev), 

o organizace výjezdu + úhrada nákladů reprezentačních trenérů + případný příspěvek 
na cestu/ubytování /startovné (juniorské turnaje, turnaje s účastí Talent Teamu) 

 

Důležité upozornění: Současná TMK končí svou činnost ke dni 30. 6. 2020, následně přebírá 
vedení TMK nově zvolený předseda svazu a jeho tým.  

 

V případě potřeby jakéhokoliv vysvětlení jsem vám k dispozici: 

- Josef Rubáš (775 021 012, jrubas@seznam.cz)  


