
 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS Z ON-LINE SETKÁNÍ TMK ČBaS 

 

6. 12. 2021 
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Účastníci: Petr Koukal, Pavel Maňásek, Tomáš Krajča, Markéta Osičková, Josef Rubáš 

 

Termín: 6. 12. 2021, 20:15 – 22:05 

  

Obsah jednání: 

 

- Josef Rubáš stručně představil důvody a základní cíle setkání: 

o příprava před jednáním VV ČBaS,  

o reakce na situaci, kdy se předseda a místopředseda svazu rozhodli ukončit svou 

činnost,  

o diskutovat obecně finanční situaci na rok 2022 a zejména plán na první kvartál, kde je 

třeba být rozpočtově zodpovědní.   

  

- Josef Rubáš informoval o přípravě obnecné koncepce a plánování na rok 2022, které vychází z 

rozpočtu: 

o Byl představen hrubý plán rozpočtu na rok 2022, 

▪ členové TMK seznámeni s plánem v základních rozpočtových kapitolách,  

▪ detailně byl probrán plán podpory reprezentantů na šampionátech,   

▪ vycházíme z objemu peněz pro TMK v roce 2021 (8,15 mil. Kč), mj. nemáme 

podrobné informace o objemu dotací od NSA na příští rok. 

o Diskutováno podrobné plánování čerpání na první kvartál: 

▪ obvyklé nízké náklady v řádech prvních statisíců; mimořádným výdajem by byl 

start na ME družstev a MEJ U15, 

▪ je třeba postupovat s odborností a maximální rozpočtovou zodpovědností 

(zejména v souvislosti s neznámou výši dotace a COVIDem).  

o Mistrovství Evropy družstev mužů a žen,  

▪ podrobně diskutovány důvody startu českého týmu 

▪ návrh: vzhledem především k finanční situaci navrhujeme neúčastnit se ME 

družstev mužů a žen (rovněž zohledněn mj. COVID a výkonnost, která 

nepředpokládá splnění výkonnostních cílů, tj. medaile) 

▪ protinávrh (Pavel Maňásek, Markéta Osičková, Tomáš Krajča): účast pouze 

družstva mužů (vyšší výkonnost než družstvo žen, úspora nákladů, ale 

současně vyslání týmu) 

▪ hlasování o protinávrhu:   

• pro: 3 (Osičková, Krajča, Maňásek), proti: 2 (Koukal, Rubáš), zdržel se: 

0 

• protinávrh byl přijat 
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o MEJ U15  

▪ podrobně diskutovány důvody startu českého výběru 

▪ návrh: vyslat tým za výrazně redukovaných nákladů (podpora ČBaS: náklady 

dvou trenérů, 10.000,- Kč na hráče/hráčku, předpoklad startu 6 – 8 

hráčů/hráček) 

▪ protinávrh nebyl podán 

▪ hlasování o návrhu:  

• pro: 5 (Koukal, Rubáš, Osičková, Krajča, Maňásek), proti: 0, zdržel se: 

0  

• návrh byl přijat 

 

- Josef Rubáš informoval o přípravě koncepce práce reprezentačních výběrů juniorských 

kategorií, která bude založena těchto potřebách: 

o zajistit procesní cíle (tj. příprava v rámci SpS a VSCM/NC), 

o zajistit podporu reprezentačních trenérů (v rámci středisek a center) a úhrada nákladů 

na turnaje, 

o financovat šampionáty (s odstupňováním podpory podle kategorií),  

o zajisti přehlednou nominací na jednotlivé šampionáty (je třeba odsouhlasit per-rolam 

systém)  

o koncepce bude předložena ke schválení během ledna 2022  

o diskuze: směrovat SCM tak, aby hráči po tréninku v SCM byli připravení na přechod do 

VSCM/NC, a to nejen po sportovní stránce, ale i životní (návrh Pavla Maňáska) 

  

- Josef Rubáš dále informoval o přípravě koncepce práce seniorské reprezentace: 

o zajistit procesní cíle (tj. příprava v rámci VSCM/NC), 

o zajistit podporu reprezentačních trenérů (v rámci centra) a úhrada nákladů na turnaje, 

o financovat šampionáty – s odstupňováním podpory podle výkonnosti, 

o změna systému podpory dospělých reprezentantů (z důvodu nedostatku peněz zrušení 

IPR),  

o koncepce bude předložena ke schválení během ledna 2022, 

o diskuze: úhrada větší části nákladů v rámci VSCM/NC (návrh Pavla Maňáska) 

 

- Josef Rubáš informoval, že probíhá vyhodnocení činnosti přípravy talentované mládeže na 

všech třech úrovních (SpS/SCM/VSCM-NC): 

o diskuze: současná příprava v rámci VSCM/NC  
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- Diskuze:  

o Josef Rubáš dále informoval o možných diskuzních bodech na příští setkání (mj. řešení 

divokých karet, nebo doporučení pro hráče/trenéry/rodiče při zjevně nevhodném výběru 

disciplín, např. evidentní deblista hraje dvouhru apod.), 

o Pavel Maňásek podal podnět k budoucímu hodnocení SpS (mj. diskutována účast hráčů 

ze středisek na turnajích; mj. výběry U11 v Českém Krumlově)  

 

Předseda TMK ČBaS Josef Rubáš setkání ukončil ve 22:05 hod.  
 


