Zápis č. 1 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 24. 1. 2012

Místo konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Osička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Kolář,
Drašnar, Fruehauf
Omluveni: R. Vokoun, J. Pavelka
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Zprávy z jednotlivých komisí
Zprávy z jednotlivých oblastí
Různé
Závěr

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
Výběrové řízení na pořadatele MMČR 2012
Do Výběrového řízení na pořadatele MMČR 2012 se nepřihlásil žádný zájemce. MK osobně
kontaktuje případné pořadatele a bude členy VV o jednání informovat. Jednání budou
probíhat s cílem najít případného pořadatele nejpozději do MČR 2012, tedy do 10. 2. 2012.
Zodpovídá: MK

2) Zprávy z jednotlivých komisí
STK
Medaile a poháry jsou pro jednotlivá MČR zajištěny, dodány budou do konce ledna 2012.
MČR 2012, Plzeň
Změna podmínek kvalifikace na MČR jednotlivců dospělých – od 1. 1. 2012 došlo ke změnám
webových stránek BE, na kterých již není umístněn Juniorský Evropský žebříček, na základě kterého se
junioři mohli dle Rozpisu soutěží kvalifikovat na MČR jednotlivců. STK tedy po dohodě s TMK
upravilo toto pravidlo následovně – kvalifikovat na MČR dospělých se může junior umístěný na
Juniorském Circuitovém žebříčku, a to umístěný do 10. Místa v jednotlivých disciplínách.
Změny budou zapracovány do Rozpisu soutěží i pro následující sezónu.
Zodpovídá: STK
MČR 2012 Plzeň – divoké karty
Zájemci o udělení divoké karty na MČR 2012:
DM
DŽ
ČM
SČ

Zevl Lukáš, Koreny Maxmilian, Ludík Milan
Havlová Lucie, Maixnerová Eliška
Herout/Neděla, Kopřiva T./Kopřiva O.
Gavnholt/Ludík, Zevl/Havlová, Kohoutek/Procházková

Členové VV dlouze diskutovali o udělení divokých karet, pravidla, na základě kterých může STK udělit
divoké karty nejsou zcela jasná. M. osička navrhl, aby byli uděleni divoké karty pro všechny hráče,
kteří si zažádali s tím, že pro příští sezónu musí být pravidla o udělení divoké karty více specifikována.
K. Kotyza - protinávrh –dodržet jen předepsaný počet divokých karet.
Protinávrh nebyl schválen poměru 3:6, 4 se zdrželi hlasování.
Návrh M. Osičky - návrh byl schválen v poměru 7:6
Finální udělení divokých karet pro MČR 2012:
DM – Zevl Lukáš, Koreny Maxmilian, Ludík Milan
DŽ – Havlová Lucie, Maixnerová Eliška
ČM – Herout/Neděla, Kopřiva T./Kopřiva O.
SČ – Gavnholt Kristína/Ludík Milan, Zevl/Havlová, Kohoutek/Procházková
VV uložil STK zpracovat návrh nového znění Rozpisu soutěží pro udělování divokých karet na MČR.
Zodpovídá: STK
MČR 2012 – zástupce ČBaS při předávání medailí a cen
MČR U19 Brno – Milada Nováková
MČR Plzeň – Zdeněk Musil
MČR U19 družstev Český Krumlov – Zdeněk Musil
MČR U17 Hradec Králové – Zdeněk Musil
Finále Play Off – Zdeněk Musil
MČR U15 Benátky nad Jizerou – Drašnar Václav / Pavelka Jiří
MČR U13 Praha Radotín – Zdeněk Musil
MČR U15 družstev Benátky nad Jizerou – Drašnar Václav / Zdeněk Musil

KR
MČR jednotlivých kategorií jsou zajištěna.
J. Kolář inofmoval členy VV o snaze nalézt nové, „mladší“ rozhodčí, kteří by měli zájem účastnit
se nejen našich, ale především mezinárodních turnajů. Zatím projevili zájem dva rozhodčí.
ME družstev, Holandsko – nominace ze strany rozhodčích již proběhla.
ME jednotlivců, Švédsko – akce se nezúčastní žádný rozhodčí.
Školení programu Tournament planner – dle zájmu oddílů průběžně probíhá školení pro
používání programu Tournament planner.
Dotaz M. Nováková – je možné zorganizovat školení při VC Plzně? J. Kolář – ano, školení bude
ze strany rozhodčích zajištěno.

EK
ČBaS 2011, ČBaS 2012
M. Osička seznámil členy VV s konečným výsledkem ČBaS za rok 2011 – ČBaS skončilo se
ziskem ve výši cca 60tis Kč. Dále předložil VV návrh rozpočtu ČBaS na rok 2012, který navrhuje

s konečným shodkem max. ve výši 100tis (součet kladného výsledku za předcházející dva roky).
Návrh rozpočtu na rok 2012 byl členy VV schválen.
M. Nováková dotaz – jak to bude s financemi pro RSC v roce 2012, kdy můžeme počítat s první
dotací. M. Osička - dotace budou zaslány ihned po obdržení od MŠMT, v minulém roce přišla
dotace v měsící dubnu. Bohužel dříve to možné není, protože ČBaS nemá dostatečnou finanční
rezervu.

MK
ČBOS – Z. Musil informoval VV o konečném výsledku ČBOS za rok 2011 a také o návrhu
rozpočtu ČBOS na rok 2012.
Dále předložil VV návrh na zvýšení části platu H. Procházkové, která je vyplácena z ČBOS
– návrh byl členy VV schválen.
Sazebník ČBaS, ČBOS
J. Fruehauf předložil VV návrh následujících změn:
1) odkaz za komerční upoutávku – 500,-Kč +DPH - změna schválena
2) komerční reklamy umístěné v pravé části webových stránek – navýšení o 1000,-Kč/kvartál, tedy na
16 000,-Kč + DPH /rok – změna nebyla schválena.
Změny budou zapracovány do Sazebníku s platností od 1. 2. 2012.
Zodpovídá: MK
K. Kotyza – dotaz – jakým způsobem jsou zpoplatněny „prolinky od Googlu“, které se objevují vždy
při otevření jakéhokoliv článku. Z. Musil - z těchto „prolinků“ máme min. příjem, dle počtu
odkliků…K. Kotyza – není to zcela fér vůči těm, kteří si reklamu platí. MK se bude snažit s našimi
webovými správci tuto problematiku řešit – zda je možné po otevření článku mít vpravo spíše placené
reklamy.
Zodpovídá: MK

TMK
NSC
Hodnocení fungování NSC bylo zpracováno a rozesláno všem členům VV ČBaS.
L. Vorel informoval o schůzi TMK, na které bylo fungování NSC hodnoceno. Členové TMK se shodli
na tom, že velkým problémem stále zůstává „individuální trénování hráčů“ pod vedením juniorského
reprezentačního trenéra v jednotlivých oddílech – tento cíl se zatím nedaří plnit, jedním důvodů je velmi
nabitý program juniorské reprezentace (soustředění, turnaje v ČR, na kterých jsou hráči sledováni,
turnaje v zahraničí,..). Juniorský trenér spolu s TMK se bude snažit o nápravu - plánuje se schůzka se
všemi zodpovědnými osobami jednotlivých RSC, včetně odpovědných trenérů, aby došlo k ujasnění
cíle NSC, proč jsou reprezentační soustředění organizována, jak je možné s trenérem NSC
komunikovat,…
Předběžný termín na svolání schůze RSC a TMK byl stanoven na 19.-21. 3. 2012.
Zodpovídá: TMK
K. Kotyza – RSC v Jižních Čechách funguje bez větších problémů, najeli jsme na podobný systém jako
NSC – pravidelně organizujeme soustředění pro „talentované hráče“ mladší kategorie, kteří můžou být
následně zařazeni do NSC.

V. Drašnar – RSC ve VČ Oblasti nefunguje tak jak by si představovali. Objevují se zde náznaky
nezájmů spolupracovat s osobou Petra Koukala
VV ČBaS se shodl na tom, že musí fungovat úzká spolupráce mezi RSC a trenérem Juniorské
reprezentace.
L. Vorel dále informoval o Smlouvě P. Koukala, která je na dobu určitou, a to do 30. 6. 2012, což může
být problém se zajištěním letní přípravy. P. Koukal naplánuje všechna soustředění, včetně léta s tím, že
TMK zajistí případné trenéry pro tato soustředění. Věří však, že s P,Koukalem bude Smlouva
prodloužena minimálně do 3.čtvrdletí 2012
Juniorská reprezentace
MSJ 2012 Japonsko
TMK navrhuje účast nejen v turnaji jednotlivců,, ale i v turnaji družstev.
Dospělá reprezentace
ME družstev mužů a žen, 14. -19. 2. 2012, Amsterdam
Nominace byla již vyvěšena na webu. Nominováni byli tito hráči a hráčky:
Koukal Petr, Fröhlich Jan, Bitman Jakun, Kopřiva Tomáš, náhradníci: Ludík Milan, Florián Pavel
Gvanholt Kristína, Havlová Lucie, Bášová Alžběta, Pavelková Zuzana, náhradnice: Milisová Hana,
Koukalová Dominika.
Výprava pojede v min. počtu 4 + 4+ 2, případně bude tým rozšířen o hráče, kteří uspějí na MČR
v Plzni.
ME jednotlivců, Švédsko
Náklady na ME jednotlivců budou řešeny formou příspěvku pro kvalifikované hráče.
Měsíční příspěvek hráčů na přípravu
Měsíční příspěvek vybraným hráčům bude řešen až po MČR 2012
Zodpovídá: TMK
LOH 2012 Londýn
Na základě aktuálního umístění hráčů na světovém žebříčku, navrhuje TMK následující podporu:
Petr Koukal
Gavnholt Kristína
Frohlich Jan

40.000,-Kč
40 000,-Kč
20 000,-Kč

Další případná podpora pro přípravu již kvalifikovaným hráčům, bude řešena dle Rozpočtu ČBaS.
Doprovod na LOH 2012 v Londýně
Ing. Musil informoval VV ČBaS o žádosti K. Gavnholt zda by bylo možné, aby jí naLOH 2012
doprovázel buď její manžel anebo její otec.
VV ČBaS se jednomyslně shodl na následujícím:
1.)

v případě, že badminton dostane jen jedno místo pro doprovod hráčů – VV
nominoval Z. Musila pro zajištění všech organizačních povinností v místě konání

2.)

v případě, že badminton dostane dvě místa – VV nominoval Z. Musila (pro
zajištění organizačních povinností v místě konání) + trenéra (vedoucího) dospělé
reprezentace, tedy L. Vorla

K. Gavnholt bude o této skutečnosti informována.
Zodpovídá: sekretariát

Lektorská komise TMK
L. Vorel informoval o Semináři trenérů, který se uskutečnil v Českém Těšíně a Brně. Semináře se
zúčastnilo celkem 31 osob a veškeré nálady byly pokryty z účastnických poplatků.
Dotace Reprezentace 2012, MŠMT
Ing. Musil informoval VV o Oponentuře na dotaci pro reprezentaci na rok 2012, které se zúčastnil
spolu s H. Procházkovou. Výše dotace na Talentovanou mládež bude stejná jako v roce 2011, dotace
na reprezentaci bude potvrzena v měsíci duben/ květen 2012.
Informoval o „zvláštním“ postavení MŠMT v otázce členských příspěvků. V žádosti o Dotaci na
reprezentaci byla oproti minulým obdobím přidána kolonka „členské příspěvky“, do které jsme za
ČBaS nevyplnily žádnou výši s tím, že členské příspěvky jsou v kompetenci jednotlivých Oblastních
svazů. MŠMT nás však upozornilo na to, že v případě, že svaz nebude vybírat žádné členské příspěvky,
nemusí dostat žádnou dotaci (svaz si nepomůže sám = nedostane pomoc ani od státu)
Otázku členských příspěvků je tedy potřeba do budoucna řešit, proto byl Ing. Osička vyzván
k dopracování návrhu, který přednesl na minulém zasedání VV – změna systému „virtuálních
elektronických licencí a poplatků (roční).

3.) OBLASTI
STČ – J. Scheiner informoval VV o ukončení Smlouvy ze strany KS ČSTV s tím, že ze strany KS ČST
bude předložena pro rok 2012 Smlouva nová, kde budou specifikovány podmínky, za jakých h bude KS
ochotno poskytovat případné služby.

ZČ
MČR 2012. M. Nováková pozvala všechny členy na MČR, které se uskuteční ve dnech 10. -12.2.012.
Dále předložila členům VV návrh, aby MK zajistila se správci stránek v budoucnu zveřejnění názoru
správců webu na hodnocení vyhlašovaných kategorií až po ukončení hlasování v anketě. Dochází pak
ke zbytečným spekulacím, a může dojít i k ovlivnění hlasování. VV návrh odsouhlasil.
Praha – J. Jurka informoval o velmi bídném počtu hráčů kategorie U19. Podobné problémy jsou však
v každé Oblasti.

4.) RŮZNÉ
Porada předsedů svazů, Český sport 2012
Ing. Musil informoval VV o poradě Předsedů svazů sdružených v ČSTV a schůzce iniciativy Český
sport 2012, která se uskutečnila ihned po Poradě předsedů svazů.
Byla zde řešena především vlastní organizace mimořádné VH ČSTV, která se uskuteční 28. 1. 2012,
dále byl ze strany ČSTV předložen a následně i schválen Volební řád k mimořádné VH ČSTV

Iniciativa Český Sport 2012 předložila návrh na předsedu ČSTV, kandidátem je p. Jansta.
Dále Z. Musil informoval členy o vystoupení p. Kejvala, který informoval všechny přítomné, jakým
způsobem byl, resp. nebyl schválen Zákon o hazardu. Významná část peněz půjde přímo do měst a obcí
(na sport cca přes 5 miliard), proto je potřeba o tyto peníze žádat především přes Oblastní svazy a
jednotlivé oddíly (obce a města) – pokud se tyto peníze „nevybojují“ tento rok, těžko s e o ně bude
bojovat v letech následujících. Iniciativa dále prosí všechny svazy, aby informovali o případných
zdarech či nezdarech při jednání s jednotlivými městy či obcemi – ČT1 bude natáčet dokument o tom,
jak obce podporují sport v jednotlivých regionech.
KS ČSTV – Z. Musil opětovně požádal jednotlivé Oblasti, aby se informovali, jakým způsobem bude
probíhat spolupráce KS v roce 2012
JČ – K. Kotyza informoval o schůzi KS ČSTV, která v jejich Oblasti proběhla. KS vyžadují vyplnit
podrobnou tabulku, jaké služby jednotlivé svazy využívají,…Dle informací by měla platit stejná
pravidla spolupráce jako v roce 2011.
VČ – stejný způsob jako v JČ Oblasti. Zatím žádají vyplnit podrobnou tabulku, aby věděli jaké služby
jednotlivé svazy využívají.
ZČ – v roce 2012 nepočítá se spoluprací s KS ČSTV, účetní služby bude řešit vlastní cestou jako Právní
subjekt.
Praha – stejné znění Smlouvy jako v roce 2011
JM – Jihomoravský badmintonový svaz vypověděl KS ČSTV Smlouvu pro rok 2012, účetní služby
bude řešit vlastní cestou
Síň Slávy – VV schválil většinou hlasů jednoho z navržených kandidátů na uvedení do Síně slávy
ČBaS pro rok 2012
BE Meeting
Při ME družstev mužů a žen v Holandsku pořádá BE strategický meeting, na který byli pozváni zástupci
všech Evropských asociací. Za ČBaS se meetingu zúčastní H. Procházková. BE hradí většinu nákladů.
BWF – změna pravidel
J. Kolář informoval o změnách pravidel oblečení, reklam, které BWF chystá pro rok 2013, a které je již
možno používat v roce 2012 – změny byly vyvěšeny na webu

Příští jednání VV ČBaS bude dne 27. 3. 2012

Zapsala: Mgr. Procházková, 29. 1. 2012

