Zápis z jednání Výkonného výboru ČBaS
Číslo jednací: 01/2020

Datum a místo: 28. 7. 2020, Praha-Chodov

Přítomní členové výkonného výboru:
Omluvení členové výkonného výboru:
Petr Koukal, Ing. Jaroslav Chlubna, JUDr. Josef Petr Martinec, Tomáš Urbánek
Rubáš
Přítomní hosté:
Ing. Hana Musilová (zapisovatelka jednání),
Ing. Jan Kolář, Mgr. Markéta Osičková,
Bc. Kateřina Hejdrychová, Petra Moravcová

Omluvení hosté:
Karel Reichman

1. Zahájení a organizační informace
P. Koukal zahájil v 13:00 jednání a uvítal přítomné členy výkonného výboru a pozvané hosty.
2. Schválení programu jednání Výkonného výboru ČBaS
Návrh programu jednání byl rozeslán předem e-mailem, včetně příloh týkajících se probíraných témat.
Unesení č. 1: Výkonný výbor schvaluje programu jednání v navrženém znění.
3. Písemné zaznamenání výsledků hlasování Výkonného výboru ČBaS per-rollam
P. Koukal informoval o hlasování členů výkonného výboru per-rollam ve veřejné soutěži na dodavatele
míčů na sezónu 2020-21 a návrhu na ocenění Pavla Maňáska ČUS.
Usnesení č. 2: Výkonný výbor v rámci veřejné soutěže na dodavatele badmintonových míčů pro ČBaS
na období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021 posoudil podané nabídky a doporučil vybrat a uzavřít smlouvu se
společností RaketSport, s.r.o. Výkonný výbor ukládá legislativní radě ČBaS ve spolupráci se
sekretariátem ČBaS zpracování návrhu smlouvy o spolupráci do 5. 8. 2020.
Usnesení č. 3: Výkonný výbor schvaluje podání návrhu na udělení čestného uznání ČUS Pavlu
Maňáskovi.
4. Informace předsedy ČBaS o zasedání orgánů a jednáních na ČUS a NSA
P. Koukal informoval o svých jednáních na ČUS a NSA. Byla diskutována především úloha sportovního
svazu ve sportovním prostředí, kdy si P. Koukal chtěl ověřit soulad vizí ČBaS obecně s celým
sportovním prostředím.
Usnesení č. 4: Výkonný výbor bere na vědomí přednesené informace předsedy ČBaS Petra Koukala
ohledně ČUS a NSA.
5. Informace o činnosti předsedy ČBaS v uplynulém období (od 20. 6. 2020)
P. Koukal podrobně informoval zejména o návštěvách v oblastech jižní Čechy a severní Morava,
sportovních centrech, jednáních s jednotlivými komisemi ČBaS, hráči a hráčkami, sekretariátem.
Usnesení č. 5: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu předsedy ČBaS za uplynulé období.
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6. Informace o činnosti EK v uplynulém období (od 20. 6. 2020)
Předseda EK J. Chlubna informoval o procesu předání informací ohledně financování a účetnictví ČBaS
s M. Osičkou a H. Musilovou. Dále představil vizi vedení účetnictví a spolupráce s daňovým poradcem.
Usnesení č. 6: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu EK za uplynulé období.
7. Informace o činnosti MK v uplynulém období (od 20. 6. 2020)
P. Koukal v zastoupení T. Urbánka informoval o činnosti MK za uplynulé období, mj.:


MK v současné době pracuje zejména na pomoci klubům/oddílům v rámci náborové kampaně
do klubů/oddílů.



MK dále řeší novou komunikaci vizuálu ČBaS.

Usnesení č. 7: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu MK za uplynulé období.
8. Informace o činnosti TMK v uplynulém období (od 20. 6. 2020)
Předseda TMK J. Rubáš přednesl zprávu TMK, mj.:


informoval pokračování v metodických přípravách změny systému přípravu talentované
mládeže
(včetně
příprav
společného
setkání
trenérů/trenérek
a
dospělých
reprezentantů/reprezentantek),



provozní záležitosti (dvoudenní pracovní jednání komise, reprezentační kempy a školení
trenérů a trenérek, aktualizace rozpočtu na rok 2020 atd.).

Usnesení č. 8: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu TMK za uplynulé období.
9. Informace o činnosti STK a KR v uplynulém období (od 20. 6. 2020)
Předseda STK J. Kolář přednesl zprávu STK, mj.:


informoval o zveřejněných Rozpisech soutěží dospělých na další sezónu, pokračující práci na
zprovoznění online přihlašování přes nový web ČBaS a o Manuálu pro extraligu; manuál byl
Výkonným výborem schválen jednohlasně již per-rollam.

Usnesení č. 9: Výkonný výbor ukládá redakci webu zveřejnění manuálu na webových stránkách ČBaS
v nejbližším vhodném termínu.


požádal výkonný výbor o schválení Soutěžního řádu, se zaznamenáním vypuštění bodů článku
25 b) a h) dle zaslaných připomínek P. Martince.

Usnesení č. 10: Výkonný výbor schvaluje Soutěžní řád v předloženém znění s vypuštěním bodů článku
25 b) a h) a dále ukládá redakci webu zveřejnění řádu na webových stránkách ČBaS v nejbližším
vhodném termínu.
Usnesení č. 11: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu STK za uplynulé období.
Předseda KR J. Kolář přednesl zprávu KR, mj.:


informoval o připravovaných školeních rozhodčích, kde by měl být kladen větší důraz na práci
s tournamentsoftwarem.
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Usnesení č. 12: Výkonný výbor bere na vědomí přednesenou zprávu KR za uplynulé období.
10. Informace o činnosti Správní rady
Výkonný výbor se podrobně seznámil s body zápisu ze Správní rady uskutečněné dne 3. 7. 2020.
11. Volba místopředsedy ČBaS
Vzhledem k potřebě jednání s dotačními orgány a oslovování partnerů svazu je do funkce
místopředsedy ČBaS navržen předsedou ČBaS P. Koukalem J. Chlubna.
Usnesení č. 13: Výkonný výbor volí Ing. Jaroslava Chlubnu jako místopředsedu ČBaS.
12. Schválení desetibodové vize ČBaS
Předseda ČBaS P. Koukal předložil desetibodovou vizi Českého badmintonového svazu (vizte přílohu),
která zohledňuje současné postavení badmintonu v prostředí českého sportu a priority jednotlivých
komisí, a která byla podrobně diskutována.
Usnesení č. 14: Výkonný výbor schvaluje desetibodovou vizi ČBaS v navrženém znění.
13. Schválení desetibodové vize EK
Předseda EK J. Chlubna předložil desetibodovou vizi EK (vizte přílohu), která rozvíjí hlavní myšlenky
směřování komise. Zpráva byla dále diskutována.
Usnesení č. 15: Výkonný výbor schvaluje desetibodovou vizi EK v navrženém znění.
14. Schválení desetibodové vize MK
P. Koukal předložil vizi MK sepsanou do deseti bodů předsedou komise Tomášem Urbánkem (vizte
přílohu). Zpráva byla dále diskutována.
Usnesení č. 16: Výkonný výbor schvaluje desetibodovou vizi MK v navrženém znění.
15. Schválení desetibodové vize TMK
Předseda TMK J. Rubáš předložil desetibodovou vizi (vizte přílohu), ve které komise navazuje na
činnost v předchozím období a dlouhodobou koncepci. Zpráva byla dále diskutována.
Usnesení č. 17: Výkonný výbor schvaluje desetibodovou vizi TMK v navrženém znění.
16. Schválení členů komisí EK, MK, TMK, STK a KR na následující období
Předsedové komisí předložili tento návrh na personální obsazení komisí:
STK: Kolář, Musilová, Tobola, Pavelka, Lubinová, Knopp, Nezvalová
KR: Kolář, Kyzlíková
TMK: Rubáš, Osičková, od roku 2021 rovněž se zástupcem trenérské rady; do té doby je činnost komise
úzce konzultována s předsedou ČBaS Petrem Koukalem
EK: Chlubna, Musilová – pouze na přechodnou dobu
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MK: Urbánek, Brabec, Uhlíř
Usnesení č. 18: Výkonný výbor schvaluje členy komisí ČBaS (EK, MK, EMK, STK a KR), jak byly
navrženy předsedy jednotlivých komisí.
17. Schválení záměru změny systému přípravy talentované mládeže dle návrhu TMK
Předseda TMK J. Rubáš shrnul hlavní body záměru změny systému přípravy TM (vizte příloha zápisu),
přičemž podrobná úprava je již připravena, bude finalizována v návaznosti na vyhlášené dotační
programy na rok 2021 a následně předložena k odsouhlasení Výkonného výboru. Předložený záměr
byl doplněn podrobným popisem a dále diskutován.
Usnesení č. 19: Výkonný výbor schvaluje předložený záměr změny systému přípravy TM.
18. Diskuze k aktuálním hlavním tématům


s předsedou legislativní rady Mgr. Michalem Böhmem diskutován výklad předpisů ČBaS,



diskutována nevhodná publicita jakýchkoliv negativních výstupů orgánů ČBaS,



komunikace týmu ČBaS uvnitř svazové struktury (představeny možnosti sdílené komunikace,
Dean Brabec zajistí on-line školení)



komunikace ČBaS do sportovního prostředí – představení Jiřího Uhlíře a jeho prezentace



Informační systém nového webu – řešeny další kroky

19. Závěr
Předseda ČBaS P. Koukal poděkoval všem za účast na jednání a energii, kterou vkládají do každodenní
práce pro ČBaS.
Zároveň předběžně navrhl termín dalšího jednání Výkonného výboru na první týden v září a výkonný
výbor ukončil v 15:10.
Dne: 28. 7. 2020

---------------------------Petr Koukal,
předseda ČBaS

---------------------------Ing. Jaroslav Chlubna,
místopředseda ČBaS
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--------------------------Ing. Hana Musilová,
generální sekretářka

