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Úvod
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Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté.
Nově ustanovený Výkonný výbor ČBaS, který byl zvolen dne 12.2.2022 na Mimořádné 
valné hromadě ČBaS se doposud sešel ke čtyřem jednáním, na kterých řešil zásadní věci 
fungování našeho svazu. 
Prvořadou záležitostí VV bylo obsazení všech komisí svazu, včetně vytvoření zcela nové 
komise rozvoje badmintonu, což se podařilo ve velmi krátké době. 
Nyní již všechny komise velmi intenzivně pracují na zadaných úkolech.
Detailní zprávy jednotlivých komisí jsou vždy nedílnou součástí zápisu z VV, tak aby 
badmintonová veřejnost měla možnost vidět náplň práce komise.



Ekonomika ČBaS
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Druhou podstatnou záležitostí VV bylo nastavit financování ČBaS na 1.polovinu roku 2022, 
kdy jsme se museli obejít zcela bez dotace NSA a fungovali v rozpočtovém provizoriu. 
Toto vše se povedlo především proto, že celý VV ušetřil nemalé finanční prostředky na 
odměnách, o čemž vás zcela jistě bude informovat předseda EK. Dotace NSA pro letošní 
rok je zhruba o 10% vyšší než v roce minulém, oproti tomu však musíme čelit velmi vysoké 
inflaci, která se dotýká takřka všech nákladů našeho svazu. Letošní rozpočet, který VV 
schválil na svém zasedání dne 9.6.2022 je nastaven jako vyrovnaný a bude mojím 
osobním zájmem, aby ČBaS poprvé za poslední tři roky skončil v kladných číslech. 
Prioritou celého VV při schvalování rozpočtu bylo použít co nejvíce prostředků na sportovní 
činnost našeho svazu. Detailní rozpočet, včetně čerpání je vždy přílohou zápisu VV.



Reprezentační výběry a Systém péče o TM
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Třetím zásadním bodem bylo zajistit reprezentační výběry, což se taktéž povedlo, když máme 
trenérsky obsazeny všechny reprezentační výběry, kromě kategorie U19, kde bude předložena 
nabídka španělskému trenérovi panu Oscaru Martinezovi vést od 1.9.2022 kategorii U19.
Dospělé reprezentace se od 1.9.2022 ujme dánský trenér Peter Mikkelsen.
U juniorských týmů U15 a U17 máme tři české trenéry s první trenérskou třídou. Již proběhla 
první soustředění všech reprezentačních týmů a v nastaveném trendu hodláme pokračovat i 
nadále.
Trenérsko metodická komise též představila novelizovaný systém péče o talentovanou mládež, 
který by měl být pomalu implementován do našeho svazu a začít plně fungovat od 1.1.2023.
VV na svém jednání dne 9.6.2022 vybral halu Krašovská v Plzni, jako centrum přípravy našich 
reprezentantů. Tato moderní hala zcela splňuje podmínky pro zřízení VSCM/NC, včetně toho, 
že po ekonomické stránce byla zcela jednoznačně vybrána jako nejideálnější varianta.



Cíle
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Výkonný výbor ČBaS je teprve na začátku nějaké etapy českého badmintonu, čeká nás 
společně ještě mnoho a mnoho práce, přesto věřím, že jsme Vás již za tyto čtyři měsíce 
přesvědčili, že celému VV jde o prosperitu našeho sportu.
Jako zásadní věci vidím především:● Přilákat děti do našich klubů a zapojit je do sportovních soutěží našeho svazu, a 

zároveń badminton představit jako moderní sport pro celou rodinu.● Pomalu začít budovat a rozvíjet VSCM/NC v Plzni v hale Krašovská.● Snažit se našim reprezentacím vytvořit ty nejlepší možné podmínky.● Propagovat naše vrcholné soutěže jako Extraliga, Mistrovství ČR, Czech Open a 
Czech Junior Open jako možnost prezentace pro potencionální partnery svazu.



Poděkování
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VV ČBaS jako jeden z prvních svazů zareagoval na situaci na Ukrajině. Finančním darem a 

finanční pomocí hráčkám startujících na turnaji BEC U17 v Českém Krumlově. Za tuto pomoc 

nám bylo Ukrajinskou badmintonovou federací poděkováno. Zároveň bych moc rád poděkoval 

všem klubům, které přijaly ukrajinské hráče a starají se o ně za jejich podporu.

Vážené delegátky, vážení delegáti,  vážení hosté.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům VV, včetně pracovnic sekretariátu 

za jejich dosavadní odvedenou práci. 

Stejně tak bych rád poděkoval ostatním členům našeho spolku, včetně těch kteří pracují, či 

pracovali pro ČBaS za jejich odvedenou práci ve prospěch našeho svazu, které si nesmírně
vážím.



DĚKUJI ZA 
POZORNOST
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Petr Martinec


