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1. Zahájení a organizační informace 
 
Jednání Výkonného výboru Českého badmintonového svazu zahájil v 10:00 hodin předseda ČBaS Petr 
Martinec. Výkonný výbor se sešel v počtu 7 členů a byl usnášeníschopný. 
 
 
2. Schválení programu jednání Výkonného výboru ČBaS 
 
Usnesení č. 2022/55: Výkonný výbor schválil návrh programu předložený předsedou ČBaS Petrem 
Martincem. Zapisovatelem byl schválen Petr Jedzok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
3. Kontrola zápisu a revize zadaných úkolů z předchozích setkání VV  
 
Revize zadaných úkolů: 
Usnesení č. 2022/2: VV uložil STK k zapracování do vnitřních předpisů ČBaS stanovení data, způsobu 
volby podání a následného výběru žádostí o pořadatelství MČR dospělých. 
STK zapracuje do příslušného Rozpisu soutěží požadovaný termín pro podání přihlášky pro pořadatelství 
MČR dospělých musí být s dostatečným předstihem. Ú: STK 
 
Usnesení č. 2022/23: VV požaduje, aby hráči zařazení do VSCM/NC podepsali „Smlouvu o zařazení hráče 
do VSCM/NC ČBaS“ nejpozději v termínu 15. 2. 2022. 
VV pověřuje TMK k revizi smluv a zařazení hráčů do VSCM/NC, Ú: TMK termín do 31. 5. 2022. 
 
Usnesení č. 2022/56: Výkonný výbor bere na vědomí kontrolu zápisu a revizi zadaných úkolů 
z předchozích setkání VV. 

 
Zápis z jednání Výkonného výboru ČBaS 

Číslo jednací:  
04/2022 

Datum a místo:  
14. 4. 2022, Havelkova 112/20, Brno 

Přítomní členové VV:  
Petr Martinec, Václav Drašnar, Vít Dostál, Marek 
Švábík, Vojtěch Šelong, Petr Jedzok, Miroslav Loskot, 
Tomáš Knopp (od 11:10 hod.) 
 
Členové VV distanční formou: 
 

Omluvení členové VV:  
 

Přítomní hosté:  
Zdeněk Chumchal, Linda Janoštíková 
 
Hosté distanční formou: 
Petra Moravcová generální sekretář 

Omluvení hosté: 
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4. Zpráva předsedy ČBaS 
 
Předseda ČBaS vyjmenoval aktivity, které ze své pozice vykonal. Byly mezi nimi schůzka s předsedou 
NSA, jednání na Olympu Praha, jednání s ředitelem ČT4 Sport, jednání s předsedou ČOV, účast na 
vyhlašování handicapovaných sportovců 2021, jednání s předsedou ČUS, účast na pracovních jednáních 
TMK, koordinace reprezentačních soustředěních, účast na kongresu BE na Maltě, koordinace práce 
sekretariátu, zajištění personálního obsazení sekretariátu a další běžná svazová agenda. 
 
Z podnětu předsedy ČBaS byla přijata následující usnesení: 
 
Usnesení č. 2022/57: Výkonný výbor schválil přerozdělení ohraných míčů ze soustředění reprezentace 
mezi kluby, které pomáhají hráčům z Ukrajiny. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Ú: Martinec 
 
Usnesení č. 2022/58: Výkonný výbor schválil zaslání žádosti o finanční pomoc ukrajinským hráčům na 
Badminton Europe. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Ú: Martinec 
 
Usnesení č. 2022/59: Výkonný výbor schválil proplacení startovného a nocležného za ukrajinské hráčky 
na MMČR U17 2022 v Českém Krumlově na základě žádosti SKB Český Krumlov (částka 9.860,- Kč). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Ú: sekretariát 
 
Usnesení č. 2022/60: Výkonný výbor schválil komisi pro otevření obálek s nabídkami pro výběrová řízení 
(míče, oblečení) ve složení Petr Martinec, Václav Drašnar a Petra Moravcová. Datum 20. 4. 2022 v 10:30 
hod., sekretariát ČBaS, Praha - Strahov. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
V čase 11:10 hodin příchod člena VV Tomáš Knopp, počet členů VV 8. 
 
Usnesení č. 2022/61: Výkonný výbor schválil stanovit cenu brožur BWF SHUTTLE TIME ve výši 350,- Kč 
+ poštovné za sadu 3 knih, resp. 300 Kč + poštovné za sadu 2 knih. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/62: Výkonný výbor schválil uzavření smlouvy o spolupráci s předsedou TMK, Václavem 
Drašnarem, datovanou k 3. 3. 2022. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1. 
 
Usnesení č. 2022/63: Výkonný výbor schválil poskytnout mimořádně badmintonové míče 
VICTOR  pořadateli MČR v minibadmintonu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1. 
 
 
5. Zpráva předsedy TMK ČBaS 
 
Předseda TMK navrhl do TMK tyto členy: 
Michala Turoně s odpovědností za vedení sportovního úseku a systému, především mládeže, 
Radka Votavu s odpovědností za vedení sportovního úseku a reprezentace, především dospělých, 
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Tomáše Krajču s odpovědností za metodiku, vzdělávání a lektorskou radu, 
Pavla Maňáska s odpovědností za vztahy k hráčské asociaci, trenérské radě. 
Předseda TMK dále podal zprávu o plánované přípravě reprezentací, reprezentačních kempech, systému 
sledovaných turnajů, fungování programu XPS, sledování talentované mládeže, viz příloha "Zpráva o 
činnosti TMK". 
 
Usnesení č. 2022/64: Výkonný výbor schválil jako člena TMK Michala Turoně. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/65: Výkonný výbor schválil jako člena TMK Radka Votavu. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/66: Výkonný výbor schválil jako člena TMK Tomáše Krajču. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/67: Výkonný výbor schválil jako člena TMK Pavla Maňáska. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/68: Výkonný výbor schválil podepsání smlouvy o spolupráci se členy TMK a jejich 
měsíční odměnu. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/69: Výkonný výbor schválil trenéra kategorie U13 - Talent teamu Tomáše Krajču. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Předseda TMK navrhl schválit trenéry kategorie U15 Pavla Maňáska a Romanu Loskotovou. Vojtěch 
Šelong dal protinávrh, aby do ME U15 vedl reprezentaci U15 stávající tým trenérů Markéta Osičková a 
Tomáš Krajča. 
Hlasování o protinávrhu: pro 2, proti 4, zdržel se 2. Protinávrh nebyl přijat. 
 
Usnesení č. 2022/70: Výkonný výbor schválil trenéry kategorie U15, Pavla Maňáska a Romanu 
Loskotovou. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 4. Předseda ČBaS s rozhodujícím hlasem hlasoval pro. 
 
Usnesení č. 2022/71: Výkonný výbor schválil trenéra kategorie U17 Michala Turoně a asistenta trenéra 
kategorie U17 Matěje Hubáčka. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/72: Výkonný výbor schválil, aby po ME dospělých byla znovu nabídnuta pozice 
hlavního trenéra kategorie U19 Oscaru Martínezovi. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Předseda TMK navrhl schválit trenéra kategorie dospělých Oscara Martíneze. Petr Martinec dal 
protinávrh, aby trenérem kategorie dospělých byl od 1. 8. 2022 Dán Peter Mikkelsen. 
Hlasování o protinávrhu: pro 6, proti 0, zdržel se 2. Protinávrh byl přijat. 
 
Usnesení č. 2022/73: Výkonný výbor schválil uzavřít smlouvu s trenérem reprezentace kategorie 
dospělých, Peterem Mikkelsenem, od 1. 8. 2022. 
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Usnesení č. 2022/74: Výkonný výbor schválil podepsání smluv o spolupráci s trenéry kategorií U15 a U17 
a měsíční odměnu. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/75: Výkonný výbor schválil vypsání poptávky na místo VSCM/NC, podmínky vypíše 
sekretariát s TMK ve lhůtě do 30. 4. 2022. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
6. Zpráva předsedy MK ČBaS 
 
Předseda MK referoval o dosavadní činnosti, schůzkách se stávajícími členy MK, zajištění denní agendy, 
oslovení dosavadního týmu k pokračování činnosti jednotlivých členů, řešení mediálních výstupů svazu, 
viz přiložená "Zpráva předsedy MK ČBaS". 
 
Předseda MK navrhl do MK tyto členy: 
Jana Nováčka s odpovědností za redakční činnost, 
Kateřinu Hejdrychovou s odpovědností za správu sociálních sítí a koordinace MK. 
 
Usnesení č. 2022/76: Výkonný výbor schválil jako člena MK Jana Nováčka. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/77: Výkonný výbor schválil jako člena MK Kateřinu Hejdrychovou. 
Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 2. 
 
Usnesení č. 2022/78: Výkonný výbor schválil uzavření dohody s předsedou MK a měsíční odměnu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2. 
 
Usnesení č. 2022/79: Výkonný výbor schválil uzavření smlouvy o spolupráci s členem MK, Kateřinou 
Hejdrychovou, od 1. 4. 2022 na 60 hodin měsíčně. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 3. 
 
 
7. Zpráva předsedy EK ČBaS 
 
Předseda EK konstatoval, že členem EK je generální sekretář ČBaS, a navrhl do EK tyto členy: 
Tomáše Masára jako dotačního experta a Víta Dostála jako člena EK. 
Předseda EK dále přednesl zprávu o dosavadní činnosti a bilanci předchozího období, viz přiložená 
"Zpráva předsedy EK ČBaS". 
 
Usnesení č. 2022/80: Výkonný výbor schválil jako člena EK pana Víta Dostála. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1. 
 
Usnesení č. 2022/81: Výkonný výbor bere na vědomí, že pan Tomáš Masár bude spolupracovat jako 
dotační expert, bez členství v EK. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
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8. Zpráva předsedy KR ČBaS 
 
Předseda KR navrhnul do KR tyto členy: 
Václava Pasze s odpovědností za řízení vrchních rozhodčích,  
Veroniku Kyzlíkovou s odpovědností za řízení lajnových rozhodčích. 
Odpovědností za řízení hlavních rozhodčích si ponechá vzhledem ke svému zaměření předseda KR, 
společně pak celá KR bude schvalovat výdaje v rámci rozpočtu komise.  
Předseda dále navrhnul roční odměny jednotlivým členům. 
Dále uvedl, že agenda komise rozhodčích byla postupně předávána od předchozího vedení. Na 
propadávání platnosti licencí a schvalování deníků rozhodčích je aktuálně vyhlášeno moratorium (z 
technických důvodů). Ve dnech 7. - 9. 4. 2022 proběhlo MMČR U17 v Českém Krumlově, a to i za účasti 
4 nových hlavních rozhodčích. Probíhají nominace VR na ustanovená MČR, vysílání HR na zahraniční 
turnaje i domácí MČR, extraligu apod. KR zvažuje úpravu předpisu o registrovaných rozhodčích. 
 
Usnesení č. 2022/82: Výkonný výbor schválil jako člena KR Václava Pasze. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/83: Výkonný výbor schválil jako člena KR Veroniku Kyzlíkovou. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/84: Výkonný výbor schválil roční odměnu jednotlivým členům KR. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
9. Zpráva předsedy STK ČBaS 
 
Předseda přednesl zprávu o tom, že proběhla schůze s dosavadním pracovníkem STK. Konstatoval konec 
proticovidových opatření na turnajích, dále uvedl, že byl ustanoven termín MČR dospělých 2023, zrušený 
turnaj GPB U17 (Plzeň) byl přidělen v náhradním termínu klubu Vitality Slezsko a baráž o extraligu byla 
přidělena SKB Český Krumlov. Systém extraligy a 1. ligy pro příští sezónu bude konzultován po skončení 
letošní ligové sezóny. STK vyřeší podnět k přeorganizování 1. ligy k vyrovnání vztahů východ - západ 
(dojezdové vzdálenosti, poměr členské základny apod.). Termínový kalendář na 2. polovinu roku 2022 byl 
vydán, termínový kalendář pro příští sezónu je připravován. Předseda dále představil jednotlivé 
rozpočtové položky (míče, medaile, diplomy, licence TP) a vyřeší podnět ke zrušení finančních cen za 
výhru v lize. 
Předseda STK navrhl do STK jako člena Tomáše Knoppa. 
 
Usnesení č. 2022/85: Výkonný výbor schválil jako člena STK Tomáše Knoppa. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1. 
 
Usnesení č. 2022/86: Výkonný výbor schválil uzavření obstaravatelské smlouvy s předsedou STK, panem 
Miroslava Loskotem, s měsíční odměnou. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
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10. Zpráva předsedy DR ČBaS o kooptaci člena do DR ČBaS 
 
Předseda DR, pan Zdeněk Chumchal, uvedl, že po odstoupení Karla Reichmana kooptovala dne 18. 3. 
2022 dozorčí rada paní Květoslavu Maňáskovou. Do současné doby provedla DR částečnou revizi 
hospodaření za rok 2021. 
Výkonný výbor vzal na vědomí zprávu DR. 
 
 
11. Komise rozvoje badmintonu (KRB) 
 
Usnesení č. 2022/87: Výkonný výbor schválil ustanovení Komise rozvoje badmintonu, dále jen KRB. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2022/88: Výkonný výbor schválil jako předsedu KRB Tomáše Knoppa. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1. 
 
Výkonný výbor zadal úkol do zasedání VH, aby byl stanoven statut KRB.  
 
Předseda KRB představil oblasti, ve kterých lze realizovat akce propagující badmintonové hnutí. Bude se 
jednat mimo jiné o oblasti parabadmintonu, hobby hráčů badmintonu, badmintonu na školách, sportovní 
festivaly a jiné. 
 
 
12. Diskuze 
 
Vojtěch Šelong vystoupil s náhledem na ustanovení Hráčské asociace, jejího statutu, pravidel fungování 
a vymezení činnosti. Zvažováno zařazení zástupce Hráčské asociace jako hosta VV. 
Tomáš Knopp vznesl podnět k revizi využívání mobilních badmintonových kurtů. 
Tomáš Knopp vznesl podnět k dopracování disciplinárního řádu, který stále není dokončen a nevyhovuje 
současnému legislativnímu stavu. 
Petr Jedzok požádal, aby do příštího zasedání VV bylo zjištěno, zda by bylo technicky možno 
prostřednictvím Informačního systému ČBaS vybírat peníze za licence a kontrolovat platnost licencí i 
v případě, že by měly 12měsíční, nikoliv roční kalendářní, délku platnosti. 
 
 
13. Závěr 
 
Předseda ČBaS Petr Martinec poděkoval všem členům VV a hostům za účast na dnešním jednání. 
Jednání VV ČBaS bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
 
Příští jednání VV ČBaS proběhne formou online. 
 
 
 
 


