
Zápis č. 1 /2011  ze schůze VV ČBaS dne 11. 1. 2011 
 
  

Místo konání: Praha – Strahov 
Přítomni: Musil, Škácha, , Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Pavelka, Fruehauf,  
Kolář, Drašnar 
Omluveni: Tomek 

Program: 

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

 
1) Zahájení 

 
Předseda Ing. Zdeněk Musil přivítal všechny členy na první schůzi VV v roce 2011. 
 
2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 

  
 

Program League planner 
 
Ing. Ivan Škácha informoval VV o nutnosti dokoupení update league planner pro rok 2011. Licence 
bude zakoupena 
 
Zodpovídá: sekretariát 
 
 
MMČR 2011 – na pořadatele MMČR 2011 se nepřihlásil žádný zájemce. Členové MK osloví případné 
kandidáty osobně. Vzhledem k tomu, že upřesnění místa konání MMČR 2011 musí být posláno na BE 
nejpozději do 31. 1. 2011, bude zažádáno o odklad tohoto rozhodnutí s termínem oznámení do  
28.2.2011.  
 
Zodpovídá: sekretariát 
 
 
3) Zprávy z jednotlivých komisí 

 
MK 

 
Rozpočet ČBOS 2010 
 
Hospodaření ČBOS v roce 2010 skončilo s mírně pozitivním výsledkem . 
 
Rozpočet ČBOS 2011 

 
J. Fruehauf seznámil členy VV s rozpočtem ČBOS na rok 2011 – rozpočet zatím vypracován se 
schodkem 150 tis. J. Fruehauf věří, že se podaří získat i další zdroje tak, aby konečný výsledek nebyl 
schodkový jako v minulých letech. 
 
Zodpovídá: MK 
 
Výběrové řízení na gen. partnera ČBaS pro následující 3 roky 



 
 Do Výběrového řízení na gen. partnera ČBaS se přihlásil pouze jeden zájemce a to firma Sport Lubas. 
Se zájemcem bude sjednána schůzka, kde budou projednány konkrétní podmínky smlouvy, která bude 
následně předložena ke schválení VV.. 
 
Zodpovídá: MK 
 
Výběrové řízení na pořadatele Play Off Extraligy 2011 
 
 Do Výběrového řízení na pořadatele finále Play Off 2011 se nepřihlásil žádný zájemce. Členové MK a 
STK tedy kontaktují možné pořadatele osobně. O případném pořadateli budou členové VV ČBaS 
informováni nejpozději do 28. 2. 2011. 
 
Zodpovídá: MK, STK 
 

 
EK 

 
 Oponentní řízení pro Dotace státní sportovní reprezentace na rok 2011  
 

Ing. Zdeněk Musil stručně informoval členy VV o Oponentním řízení statní sportovní reprezentace pro 
rok 2011, které proběhlo dne 4. 1. 2011 za účasti Ing, Musila, předsedy EK Martina Osičky a Hany 
Procházkové. Na tomto oponentním řízení byla potvrzena informace, že v roce 2011 bude svazu poslána 
celková částka za SCM, SpS a Talentovanou mládež a je v kompetenci svazu jak tuto dotaci rozdělí. 
Informace o rozdělení dotací na SCM, SpS a TM musí být MŠMT zaslána nejpozději do 31. 1. 2011. 
 
Na základě výše zmíněné informace VV ČBaS rozhodl takto – jednotlivým střediskům (SCM a SpS) 
ČBaS garantuje na 1. pololetí roku 2011 50% z celkové dotace na jednotlivá SCM s tím, že o dalším 
rozdělení bude rozhodnuto na další schůzi VV ČBaS.  
Návrh pro další období bude připraven TMK (KM TMK) a zaslán členům VV v dostatečném předstihu 
před dalším jednáním VV. 
S jednotlivými středisky bude na tyto částky podepsána Smlouva. 
 
Zodpovídá: sekretariát, TMK 

 
 Čerpání rozpočtu ČBaS za rok 2010 
 

M. Osička informoval VV o výsledku hospodaření ČBaS v roce 2010 – hospodaření skončilo v rámci 
schváleného plánu se schodkem  50tis. 
 
Rozpočet ČBaS pro rok 2011  
 
M. Osička vypracoval na základě podkladů od jednotlivých komisí návrh rozpočtu ČBaS pro rok 2011 – 
rozpočet zpracován se ztrátou max. 100tis. Členové návrh přijali s tím, že konečný návrh bude 
dopracován a schválen až po potvrzení zdrojů od MŠMT (zdroje na reprezentaci, SCM, SpS a TM) a 
MF pro rok 2011. 
 
 
Bonusový systém 
 
 
L. Vorel navrhl, aby došlo k těmto změnám v Bonusovém systému – min. počet turnajů u seniorů a 
juniorů zůstává s tím, že junioři mohou kombinovat seniorské a juniorské turnaje – v takovém případě 
musí být počet turnajů min. 10.  
VV tento návrh schválil. Hráči budou o této skutečnosti informováni., změny budou vyvěšeny na webu. 
 
Zodpovídá: TMK, sekretariát, EK 
 

 



TMK 
 
 
Měsíční příspěvek vybraným hráčům 
 
Měsíční příspěvek vybraným hráčům bude upřesněn až po potvrzení zdrojů od MŠMT na rok 2011.  
 
Zodpovídá: TMK 
 
Juniorská reprezentace 

 
  soustředění Praha – Vinoř 27. -29. 12. 2010 
 

Ve dnech 27. -29. 12. 2010 proběhlo v Praze – Vinoři soustředění juniorské reprezentace pod vedením 
Mgr. M. Turoně 
 
MEJ 2011, Finsko 
 
 Jedním z vrcholů sezóny pro juniory bude MEJ družstev a jednotlivců, které se bude konat ve dnech 
15. -24. 4. 2011 ve Finsku. Předběžná nominace  3+3+1. Konečná nominace bude oznámena po MČR 
2011 v Přerově. 

 
  

ME družstev 2011, Amsterdam 
 
 Širší nominace na ME družstev: Koukal, Vondra, Florián, Bitman, Kopřiva Tomáš, Drančák, Jelínek, 
Zevl, Ludíková, Bášová, Pavelková, Havlová, Milisová, Tomalová, Koukalová, Vašková. Konečná 
nominace na ME družstev bude potvrzena po MČR 2011, které se uskuteční ve dnech 4. -6. 2. 2011 
v Přerově. 
 
LOH 2012 
 
L. Vorel informoval VV, že se blíží začátek kvalifikace na LOH 2012 – kvalifikace začíná 1. 5. 2011. 
Případný návrh mimořádné podpory hráčů pro období kvalifikace na OH bude vypracován po potvrzení 
zdrojů MŠMT na reprezentaci pro rok 2011. 
 

 
STK 

 
MČR 2011, Přerov 
 
J. Scheiner informoval členy VV o žádosti o divokou kartu ve čtyřhře žen a to pro pár 
Ludíková/Koudelková. Tento pár žádá o předčasné odsouhlasení jejich žádosti a to z důvodu včasného 
zakoupení letenky do ČR. VV jejich žádost schválil – páru Ludíková/Koudleková byla přidělena divoká 
karta ve čtyřhře žen. Hráčky budou o této skutečnosti informovány. 
 
Zodpovídá: STK 
 
Předávání cen při MČR v roce 2011  
 
MČR U19 Plzeň    Zdeněk Musil 
MČR Přerov    Zdeněk Musil 
MČR U15 Hradec Králové  Zdeněk Musil 
MČR U13 Český Krumlov  Zdeněk Musil 
MČR družstev dorostu Orlová – Lutyně Jiří Pavelka 
MČR družstev žáků Benátky nad Jizerou Václav Drašnar/Zdeněk Musil 
MČR U17 Brno    Ladislav Vorel/Zdeněk Musil 
 



 
KR 

 
J. Kolář informoval o poslané nominaci našich rozhodčích na ME družstev Amsterdam a na MEJ 
Finsko. 

 
Certifikace lajnových rozhodčích – rozhodčí Jan Kolář a Jana Honnerová byli BWF certifikováni jako 
oficiální lajnový rozhodčí. Tato certifikace platí na 4 roky. Gratulujeme. 
 

 
 

OBLASTI 
 

ZČ 
 
Doškolení trenérů II. třídy  
 
M. Nováková Informovala členy o VV o doškolení trenérů II. třídy, které proběhlo v Plzni pod vedením 
T. Mendreka. Toto doškolení bylo zorganizováno přímo Západočeským badmintonovým svazem a to na 
základě zrušení doškolení, které mělo proběhnout při MMJ ČR 2011 v Orlové Lutyni.  
 
MČR U19 
 
M. Novákové informovala o chystaném MČR U19, které proběhne ve dnech 28. -30. 1. 2011 v Plzni. 
Všichni jsou srdečně zváni. MČR U19 bude zpestřeno večerním koncertem člena oddílu TJ Sokol Plzeň 
Doubravka – výtěžek z koncertu bude použit na pomoc Haiti. 
 
 
5) RŮZNÉ 
 
 
Oficiální stížnost 
 
Ing. Musil informoval členy VV o oficiální stížnosti p. Martince a to na oddíl TJ Sokol Brno Jehnice za 
špatné uvedení názvu nejvyšší týmové soutěže na plakátu 3. kola. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
stížnost na porušení Rozpisu soutěží, postoupil VV stížnost k řešení STK. 
 
Stav v ČSTV a Sazka, a.s.  
Ing. Musil informoval členy VV o informacích, které jsou v dané chvíli k dospozici. VV diskutoval 
situaci v jednotlivých oblastech/krajích. Vzhledem k nejasnosti možného dalšího vývoje budou 
jednotlivé oblasti monitorovat stav řešení nedostatku finančních prostředků v regionální struktuře ČSTV 
a vzájeměn se informovat. VV ČBaS je připraven najít řešení potřeb jednotlivých oblastí (vedení 
účetnitví a pod) ve chvíli, kdy bude situace v regionech jasnější.     
 
Kontrola ČBaS 
 
Hana Procházková informovala o chystané kontrole ze strany ČSTV – Revizní komise ČSTV bude 
kontrolovat vyúčtování dotací na reprezentaci a talentovanou mládež za rok 2009. 
 
 
Další schůze VV se bude konat dle potřeby a vývoje situace v ČSTV, nejpozději však v úterý 11. 5. 
2011 
 
Termín Sněmu stanoven na sobotu 18. 6. 2011 
 
Zapsala: Mgr. Procházková, 17. 1. 2011  


