
Zápis č. 3/2009 ze schůze VV ČBaS dne 9.6.2009 
 
 
 
Místo konání: Praha - Strahov 
Přítomni:  Musil, Škácha, Plánička, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Pavelka, Kolář,  Procházková, Tomek, 
Jurka, Frýda 
Hosté: Hnilica Mojmír 
Omluveni: Dostál 

Program: 

1) Zahájení 
2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
3) Almanach 
4) Zprávy z jednotlivých komisí 
5) Zprávy z jednotlivých oblastí 
6) Různé 
7) Závěr 
 
 

1) Zahájení 
 

Předseda Ing. Zdeněk Musil přivítal všechny členy na schůzi VV a připomenul změnu termínu konání 
Sněmu, která byla odsouhlasena per rolam emailem. 

 

2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 
doplnění zápisu č.2/2009 
 
VV schválil na minulém jednání zrušení příspěvku na dopravu pro MČR družstev žáků a dorostu 
– zrušen příspěvek v celkové výši 14 000,-Kč. Změna bude zapracována do Rozpisu soutěží pro 
sezónu 2009/2010. 
 
Zodpovídá: STK 
 
STK - předseda STK informoval VV, že prvoligové oddíly byly seznámeny s úpravou zahajovacích časů 
jednotlivých ligových utkání a nevznesly žádné další připomínky 
 
TMK  – předseda TMK p. Vorel  informoval, že Komise mládeže nedodrží původně avizovaný termín o 
předložení Projektu pro rozvoj mládežnického badmintonu při schůzi VV 9.6.2009. 
    
 

3) Almanach  
 
Ing. Nováková informovala VV o Almanachu – v současné době je Almanach v tisku. 
V Almanachu se bude prezentovat celkem 18 oddílů a 6 firem. Celkové náklady při tisku ks 1000 
budou cca 84 000,-Kč + DPH. 
 
 VV schválil: 
 
- prodejní cena 1ks Almanachu ve výši 149,-Kč  
- při odběru více jak 25ks a okamžitém placení cena 120,-Kč/kus 
- darem bude dán Almanach všem osobám, které se podíleli na jeho tvorbě, oddílům, které 

budou prezentovány v Almanachu a firmám dle uzavřených Smluv 
 
 Předseda vyjádřil obdiv a poděkování Ing. Novákové za úsilí, které 
vynaložila v závěrečné fázi dopracování Almanachu!!! 
 



4) Zprávy z jednotlivých komisí 
 
 

EK 
 

Ing. Plánička informoval o čerpání rozpočtu ČBaS k 31.5.2009 a o potvrzených zdrojích od ČOV a 
MŠMT, zdroje ze Sazky jsou stále zcela nejasné a neurčité 

 
Potvrzené zdroje v Kč: 

 
o 200 tis. na trenéry mládeže, (ČOV) 
o 22tis. na sportovní vyšetření sportovců  (ČOV) 
o přímý příspěvek 75tis. (MŠMT) 
o 244tis talentovaná mládež (MŠMT) 
o 100tis. na Speciální projekt „K. Ludíková Londýn 2012“ (ČOV) 

 
Na základě výše zmíněných skutečností VV schválil nově upravený rozpočet ČBaS 2009 s ohledem na 
potvrzené zdroje s těmito změnami: 

 
1.) Příspěvek Oblastem celkem ve výši 150tis. (tj. snížení o 50 tis.proti předchozím rokům z důvodů 

výrazného krácení zdrojů ze Sazky) – 8 oblastí x5tis.Kč přímý příspěvek (neúčelový) a 110tis. Kč 
na Talentovanou mládež (oblasti proúčtují do konce roku) 

2.) Příspěvek 100tis. Kč hráčce Kristíně Ludíkové formou celoroční podpory výjezdů na turnaje.; EK 
ve spolupráci s TMK připraví návrh smlouvy, která zohlední závěry schválené VV – Kristina 
obdrží mimo garantované částky ve výši 100 tis Kč (z ČOV) ještě přímou podporu účasti na MS 
jednotlivců ve výši 15 tis. Kč; nebude však pro rok 2009 zahrnuta do podpory formou bonusů a 
nebude jí vyplácen měsíční příspěvek na přípravu. 

 
Ostatní rozpočtové výdaje zůstávají beze změny 

 
Zodpovídá: EK +TMK 

 
 

Ing. Musil navrhl EK, aby „Rozpočtovou tabulku“ rozdělila na dvě části a to na peníze, se kterými 
můžeme disponovat a které dostáváme účelově (SCM, Sportovní třídy,..).  – pro lepší přehlednost. 

 
Zodpovídá: EK 

 
ČBOS 

 
Ing. Musil informoval o hospodaření ČBOS a opětovně vyzval všechny členy VV, aby se snažili nalézt 
případné zdroje. 

 
Dotaz K. Tomek – kdy bude vypracována nová diferenciace dotací pro SCM. Odpověděl K. Plánička – 
do 30.6. 2009 TMK předloží EK vyhodnocení jednotlivých SCM a na základě tohoto vyhodnocení bude 
vypracováno rozdělení dotace na jednotlivá SCM pro rok 2010. 
 

STK 
 

Termínový kalendář pro sezónu 2009/2010 
 

J. Scheiner předložil VV návrh Termínového kalendáře pro nadcházející sezónu, který byl předem 
konzultován s TMK – viz. příloha zápisu (vyvěšen na webu) 

 
o Informoval o změně termínu MMJ na 19.-22.11.2009  - v původním termínu se bude konat 

MEJ U17 (Polonia Cup), což by nebylo pro naše MMJ výhodné. Změna data je potvrzena od 
BE. 
 



Termínový kalendář pro sezónu 2009/2010 byl VV schválen 
 

Dále J. Scheiner informoval o přihláškách oddílů na pořadatelství jednotlivých MČR a turnajů kategorie 
„A“. Návrh na přidělení pořadatelství VV schválil a přidělení turnajů je následující: 

 
 

MČR U13 – Benátky n. Jizerou 
MČR U15 – Brno Jehnice 
MČR U17 – Montas Hradec Králové 
MČR U19 – Ústí nad Labem 
MČR dospělých – výběrové řízení vypsáno do 15.6.2009 
MČR družstev žáků – Orlová 
MČR družstev dorostu – Český Krumlov 
GP „A“ U13 – Brno Jehnice, Most, Český Těšín 
GP „A“ U15 – Český Krumlov, Astra ZMZ Praha, Břeclav 
GP „A“ U17 – Slavia TU Liberec, Meteor Radotín Praha, Orlová 
GP „A“ U19 – Přerov, Plzeň Doubravka, Slavia TU Liberec 
GP „A“ dospělých – Praha Vinoř, VC Kopřivnice, Těšínský pohár, Brno Jehnice, Mem. 
P.Sima Liberec 

 
Termínový kalendář pro sezónu 2009/2010 byl VV odsouhlasen. 

 
Návrh K. Kotyzy– turnaje U17-U19 organizovat jako „otevřené“. VV navrhl, aby tento návrh nejdříve 
posoudila TMK a Komise mládeže a případné návrhy byly předneseny VV. 

 
Rozpis soutěží pro sezónu 2009/2010 
 
VV schválil následující změny v soutěži I.ligy + Play Off: 

 
- základní část + Play Off se hraje výhradně na badmintonových kobercích 

- v případě finále Play Off za stavu 4:4 na zápasy se nastavují 3 zápasy v pořadí: 
dvouhra mužů, dvouhra žen, smíšena čtyřhra. V nastavených zápasech mohou být nasazeni hráči/ky do 
třetího zápasu v utkání, avšak pouze do disciplíny, ve které v tomto utkání zatím nehráli. 

VV schválil předložený návrh úprav Rozpisu soutěží pro sezónu 2009/2010. Rozpis soutěží bude 
vyvěšen na webu a STK podá podrobnou informaci o změnách na Sněmu ČBaS 

 
Zodpovídá: STK 
 
 

TMK  
 

MS družstev – Sudirman Cup 2009, Guangzhou Čína 9.-17.5 2009 
  

L. Vorel informoval o MS družstev, které se konalo v Číně. Naši reprezentanti obsadili 22.místo. 
Podrobné informace bylo možné sledovat na webových stránkách. 

 
Reprezentační trenér junior ů 

 
L.Vorel informoval o ukončení Smlouvy s reprezentačním trenérem juniorů Ing. P. Koukalem a to 
k 30.6.2009. P. Koukal odstoupil z funkce z osobních důvodů, zejména vzhledem k pracovní 
vytíženosti. 
VV vyslovil P. Koukalovi poděkování za odvedenou práci. 

 
L. Vorel navrhl vypsat Výběrové řízení na pozici nového reprezentačního trenéra juniorů. 
Výběrové řízení bude vypsáno a vyvěšeno na webu s termínem uzávěrky přihlášek do 30.6.2009 

 
Zodpovídá: TMK 

 
 



Kvalifika ční řád trenérů badmintonu 
 

L. Vorel předložil VV návrh Kvalifikačního řádu trenérů badmintonu, který vypracoval spolu s Mgr. 
Martinou Bernacikovou. Návrh byl prodiskutován, připomínkován a navrhované změny budou do řádu 
zapracovány a poté bude návrh předložen VV ke konečnému schválení.Zodpovídá: TMK 

 
KR 

 
Návrh KR  

 
KR navrhla, aby hráčům, kteří opětovně zapomenou licenci či budou mít licenci s prošlým datem 
platnosti bylo umožněno startovat v turnaji, ale musí zaplatit pokutu dle významu turnaje. VV se 
záměrem souhlasí, musí být však dopracováno jakým způsobem bude tato pokuta vybírána. 

 
Zodpovídá: KR 

 
 

5.) OBLASTI  
 

JM 
 

p. Vorel informoval VV o zavedení názvu 3. -5. liga pro turnaje družstev JM. JM oblast se rozhodla 
zavést tento název, protože soutěže se účastní celkem 32 týmů a tato soutěž se stala velmi populární. 

 
SČ 

 
Ing. Škácha  přednesl stížnost Z. Kračmara, předsedy oddílu Slavia TU Liberec, na spolupráci SCM při 
TJ Sokol Dobruška s jeho hráči.  
K. Tomek informoval VV, že podpora je řešena individuálně a prostředky pro liberecké hráče jsou 
řešeny formou míčů + nabídkou krátkodobých či delších (letních) soustředění. 
Předseda Ing. Musil žádá Z. Kračmara, aby specifikoval svou představu podpory ze strany SCM. 

 
 

6) RŮZNÉ 
 

Host – M. Hnilica 
 

na schůzi VV vystoupil jako host M. Hnilica, který informoval VV o AGM Meetingu, kterého se 
zúčastnil při MS družstev v Číně 

 
Tělovýchovné lékařské prohlídky 

 
Ing. Musil informoval VV O Stanovisku České společnosti tělovýchovného lékařství k preventivním 
tělovýchovným lékařským (sportovním prohlídkám) a žádá všechny členy VV, aby se nad touto 
problematikou zamysleli a případné návrhy předložili na příštím jednání VV. 

 
  
 
 

Termín příštího jednání VV ČBaS  
 
 

Zapsala: Mgr. Procházková, 12.6.2009  


