Zápis č. 3/2018 ze schůze VV ČBaS dne 17.9.2018
Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Pavelka, Musilová, Osička, Hobzik (v.z. J. Rubáše)
Hosté: Kolář, Knopp
Omluveni: Rubáš (pracovní povinnosti)
Program:
1)
2)
3)
4)

Úvod
Kontrola zápisu z minulého zasedání VV ČBaS
Zprávy z jednotlivých komisí
Různé
1) Úvod
Na úvod M. Osička krátce shrnul situaci po Valné Hromadě ČBaS, která měla být na
základě oznámené rezignace předsedy volební, ale vzhledem k tomu, že nikdo
neprojevil o funkci předsedy zájem, volba se neuskutečnila, a tedy Martin Osička
zůstává nadále předsedou a tuto funkci vykonává. M. Osička znovu zopakoval svou již
na VH ČBaS vyřčenou výzvu směrem k badmintonové veřejnosti, že pokud se najde
kandidát, který by měl chuť a ambice stát se předsedou ČBaS, je připraven okamžitě
svolat dle platných Stanov mimořádnou volební Valnou Hromadu ČBaS.
M. Osička dále vysvětlil přítomnost A. Hobzika na schůzi VV ČBaS - zastoupení J.
Rubáše a Tomáše Knoppa jako nového člena Marketingové komise.
Od 1. září došlo k personální změně na sekretariátu ČBaS - funkci generálního
sekretáře nově zastává Hana Musilová, která je zároveň předsedkyní EK ČBaS a
zajišťuje veškerou administrativu STK ČBaS. Na sekretariátu zůstává Markéta
Osičková, která má nadále na starost veškeré registrace a přihlášky (nově i přihlášky
dospělých hráčů na mezinárodní turnaje) - pro tyto účely byl nově zřízen emailregistrace@czechbadminton.cz.
K 1. září 2018 na základě své rezignace ukončil Jan Mikulka působení ve funkci
předsedy marketingové komise. Vedení komise nyní tedy spadá do působnosti
předsedy ČBaS.
2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Řešeno v rámci zpráv z jednotlivých komisí.
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3) Zprávy z jednotlivých komisí
a) TMK
Adam Hobzik nejdříve představil změny v personálním složení TMK:
Adam Hobzik – nový člen TMK (TMK působí ve složení: Rubáš, Florián, Hobzik)
Tomasz Mendrek - nově vedoucím reprezentačního úseku (odpovědný za
organizaci veškerých záležitostí kolem reprezentace)
Václav Kain - nový kondiční trenér
J. Rubáš a P. Florián - zůstávají ve svých dosavadních funkcích
VŘ na hlavní trenéry jednotlivých reprezentačních výběrů
I přes opakované promo na webu se do VŘ přihlásili pouze Tomasz Mendrek a
Jean van Coppenolle na pozici hlavního trenéra pro kategorii U17. Vybrán byl
Tomasz Mendrek, především z důvodu pokračování dosavadní práce směrem
k MEJ U17 2019.
Na pozici hlavního trenéra pro kategorii U19 a dospělých se nikdo nepřihlásil a
TMK bude nadále aktivně hledat.
Aktivita TMK od VH ČBaS
Během léta proběhlo několik soustředění juniorů kategorie U19 s cílem přípravy
na MEJ v Estonsku. Proběhla i soustředění kategorie U17 a Talent Teamu.
Dospělým reprezentantům byla vyplacena přímá podpora na přípravu.
Tým TMK se v uplynulých 3 měsících pravidelně setkával (mj. na 3 osobních
jednáních) - vyhodnocení prvního roku, stanovení cílů do dalšího období a
rozdělení práce celého týmu.
Hlavní cíle TMK do konce roku 2018
- Zajištění reprezentace, především největších akcí - MSJ, kvalifikace ME
družstev dospělých
- Kempy, testování, zařazení nového kondičního trenéra, rozdělení přímé
podpory pro dospělé reprezentanty
- Vzděláváni trenérů, metodické projekty (10 zlatých pravidel, změna školení,
streamy, videorozbory)
- Řádné vyčerpání rozpočtu v roce 2018 a příprava rozpočtu na rok 2019
Dosažené výsledky
5. místo na MEJ 2018, počtvrté za sebou jsme ve čtvrtfinále (U19, U17, dospělí,
U19), což už nemůže být náhoda, 5. místo Tereza Švábíková, 9. místo pár Kateřina
Zuzáková – Lucie Krpatová; historicky největší vyhraný turnaj mezi muži – Jan
Louda na Kharkiv International 2018, další výsledky prezentovány na webu
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b) KR
J. Kolář krátce informoval, že byli zajištěni rozhodčí na Li Ning Czech Open 2018
v Brně včetně lajnových. Dále byli zajištěni i rozhodčí na MMJČR 2018 v Orlové.
J. Kolář informoval o nové podobě nominace rozhodčích na Kvalifikaci ME
družstev dospělých 2018. Dle počtu a podoby nominací jednotlivých federací BE
následně určí, do které kvalifikační skupiny bude ten který rozhodčí přidělen.
Odpadá povinnost každé účastnící se země nominovat minimálně jednoho
rozhodčího.

c) STK
Extraliga a 1.CL 2018-19
J. Kolář informoval, že do extraligy družstev 2018-19 se přihlásilo dle platných
pravidel 8 družstev a do 1. CL východ a západ 2018-19 vždy po 7 družstvech.
Veškeré informace ohledně extraligy a 1.CL 2018-19 jsou k nalezení na webových
stránkách na odkazu https://czechbadminton.cz/liga.
Termín pro podání ohlášení hostování do družstev mládeže i dospělých a zároveň
pro ohlášení hostování zahraničních hráčů je 30.9.2018- veškeré postupy k tomuto
tématu jsou k nalezení na:
https://czechbadminton.cz/files/autor/manual_pro_ohlaseni_prestupuhostovani_a_
hostovani_zahranicniho_hrace_1.pdf.
Žebříčky dospělých
J. Kolář informoval, že do žebříčku jednotlivců dospělých je nově dle RS na
sezónu 2018/19 započítáno 6 nejlepších výsledků.
RS minibadmintonu 2019
Na základě podnětu ze strany TMK byl J. Kolářem zpracován RS minibadmintonu
pro rok 2019. Nyní probíhá schvalování RS v rámci komise STK.
RS mládeže 2019
Do konce září 2018 pošle J. Kolář nově zpracovaný RS mládeže pro rok 2019
s novým otevřeným systémem turnajů. Tento RS bude nejdříve projednán v rámci
komise STK a následně schvalován VV ČBaS.
V souvislosti s novým otevřeným systémem soutěží řešil J. Kolář pár dotazů
ohledně startu zahraničních hráčů v soutěžích mládeže - v jednotlivcích povolen
start zahraničních hráčů bez licence na otevřených oblastních turnajích (pokud je
uvedeno v propozicích). V případě otevření systému soutěží není zatím uvažováno
o povolení startu zahraničních hráčů na turnajích GPA a GPB mládeže.
Stream a příspěvek ČBaS pro pořadatele MČR mládeže 2018
Pořadatelé jednotlivých MČR mládeže 2018 budou vyzváni, aby do 15.10.2018
sdělili svůj zájem o finanční příspěvek na zajištění streamu z jednotlivých MČR
společností JAZA.
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d) MK
M. Osička v rámci zpráv z komise MK informoval, že probíhají jednání
v souvislosti s vypsáním Výběrového řízení na tvorbu nové podoby webu ČBaS.
Tomáš Knopp krátce představil důvod, proč je přítomen na VV, kdy by chtěl
pomoci propagaci a rozvoji badmintonu v ČR.
V komisi zatím pracuje společně se správci webových stránek a sociálních sítíOndřej Kopřiva, Dean Brabec, Kateřina Hejdrychová. Do 15.11.2018 Tomáš
Knopp zpracuje návrh koncepce Marketingové komise na propagaci a rozvoj
badmintonu směrem k oblastem.
e) EK
Rozpočet ČBaS 2018 a aktuální čerpání
H. Musilová na všechny členy VV a SR ČBaS zaslala předem emailem aktuální
čerpání rozpočtu ČBaS 2018.
V uvedeném emailu navrhla rozdělení přebytku rozpočtu tak, že 500.000 Kč by šlo
do komise TMK (A. Hobzik objasnil na schůzi VV, že uvedené peníze by TMK
byly použity většinově na mimořádné bonusy našich nejlepších hráčům, testování
reprezentantů, vzdělávání a školení pro trenéry atd.).
Na základě výše uvedeného emailu proběhla mezi členy VV a SR ČBaS emailová
diskuze, kdy P. Martinec navrhoval částku 500.000 Kč rozdělit spíše mezi oblasti
a to rovným dílem na základě Dodatku ke Smlouvě o organizaci sportu.
Předseda SR J. Pavelka na schůzi VV podpořil názor P. Martince, že by měly být
z výše uvedené částky podpořeny i oblasti a to rovným dílem. Opět proběhla
diskuze mezi členy VV, kdy H. Musilová pouze připomněla, že letos šla do oblastí
rekordní částka v rámci programu Talent, kdy bylo rozděleno celkově cca 1,3 mil
Kč a dále částka na Organizaci sportu ve výši 80.000 Kč/oblast.
Z uvedené diskuze vzešel návrh přesunout 400.000 Kč do TMK a mezi oblasti
rozdělit 200.000 Kč rovným dílem na základě Dodatku ke Smlouvě o Organizaci
sportu. Hlasování VV- jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy VV ČBaS.
100.000 Kč bude použito z rezervy rozpočtu ČBaS.
VV pověřil sekretariát přípravou Dodatku ke Smlouvám a rozeslání na oblasti.
V rámci zpráv z komise EK navrhl M. Osička navýšení odměny pro současného
předsedu STK a KR J. Koláře z 6.000/měsíčně na 10.000/měsíčně. Návrh všemi
přítomnými členy VV jednohlasně schválen.
H. Musilová navrhla také navýšení odměny pro předsedu ČBaS Martina Osičku ze
současných 5.000 Kč měsíčně na 10.000 Kč měsíčně. Hlasování členů VV- 2 pro,
1 se zdržel- návrh byl přijat.
H. Musilová informovala o nově vypsaném investičním programu MŠMT pro
SK a TJ. Informace k programu jsou k nalezení na stránkách MŠMT- odkaz byl
zveřejněn na webu ČBaS.
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Sazebník ČBaS
Členové VV projednali návrh TMK zrušit poplatek pro trenéry v zahraničí. Všemi
přítomnými členy VV schváleno - H. Musilová zapracuje změnu do sazebníku.
Rozpočet ČBaS na rok 2019
H. Musilová požádala všechny předsedy komisí o zaslání rozpočtů na rok 2019 do
termínu 15.11.2018. Zároveň opětovně požádala předsedy oblastí, aby do
stanoveného termínu zaslali přehled nákladů na chod dané oblastí (loni zaslal
pouze P. Martinec).
4) Různé
M. Osička informoval, že během prázdnin VV ČBaS řešil možné pořadatelství
finálové části ME družstev dospělých 2019, kdy zájem projevila Karviná v čele
s Radimem Slívou. M. Osička si zájmu o pořadatelství váží, nicméně za současných
podmínek v ČBaS a za stanovených podmínek ze strany potenciálního pořadatele
nebylo o pořadatelství zažádáno.
M. Osička dále krátce informoval o proběhlém jednání s ČUS v čele s p. Janstou,
kterého se zúčastnil společně s H. Musilovou.
T. Knopp vznesl dotaz ohledně problematiky GDPR a formulářů, které jsou ze strany
klubů sbírány a ukládány. H. Musilová je nyní v kontaktu s novým předsedou
legislativní rady Michalem Böhmem s cílem dokončit vnitřní směrnice ČBaS ohledně
ochrany osobních údajů v rámci svazu. Poté bude legislativní radou zpracován a
poskytnut návod na zpracování těchto dokumentů i směrem ke klubům. Již vyplněné
formuláře by měly být uloženy v klubech.
T. Knopp dále informoval o plánované schůzce na AŠSK ČR ve věci vyjednání
podmínek pro badminton.
M. Osička jednání VV uzavřel informací, že plánuje svolat společné jednání VV a SR
ČBaS na první polovinu prosince 2018.

Dne 17.9.2018
Zapsala: Hana Musilová
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