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Zápis č. 3/2015 ze schůze VV ČBaS dne 22. 4. 2015

Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Provazník, Škácha, Pavelka, Nováková, Procházková, Douša, Osička, Dostál, Jurka, Kolář, 
Kašpárek, Drašnar, Votava
Omluveni: Skrčený Dan
Hosté: Josef Rubáš

Program:

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
2) Legislativní rada- lékařské prohlídky, stanovy, pobočné spolky, status komisí
3) Zprávy z jednotlivých komisí

a) KR – MČR, GP A a B – zajištění rozhodčích
b) STK - turnaje mládeže
c) EK 
d) MK
e) TMK

        4) LODM 2015 Plzeň – aktuální informace
        5) Zprávy z oblastí
        6) Různé

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV

Úprava zápisu č.2 ze dne 4.3.2015 – VV schválil nákup jedné licence League Planner (nikoliv 
Tournament Planner) pro každou oblast. 

Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí.

2) Legislativní rada

Lékařské prohlídky  - J. Rubáš informoval členy VV o výzvě ze dne 23.března 2015 zaslané
Lékařskou komisí ČOV týkající se postupu při řešení sportovních lékařských prohlídek. 

Aktuální stav v Českém badmintonovém svazu (dále jen „ČBaS“): 

- badminton není zařazen přílohou č. 1 vyhlášky č. 391/2013 Sb. mezi zdravotně náročné sportovní 
disciplíny, 

- na základě přihlédnutí k charakteru sportu, dlouholeté zkušenosti a vyhodnocování prevence, 
případných zranění či zdravotních obtíží v souvislosti s provozováním tohoto sportu apod. po diskuzi 
na Výkonném výboru ČBaS nevyvstala potřeba zřizování lékařské komise či svazového lékaře v rámci 
ČBaS, 

- otázka zdravotnické problematiky je vzhledem k výše uvedenému v současné době upravena v ČBaS 
takto: 

o  „nesoutěžní“ badmintonisté (přípravka, neregistrovaní apod.) – ČBaS 
nevyžaduje lékařskou prohlídku 
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o  soutěžní badmintonisté – ČBaS vyžaduje dle soutěžního řádu vstupní a 
následnou pravidelnou lékařskou prohlídku alespoň jednou za 12 měsíců 

o  vrcholoví sportovci v definici dle citované vyhlášky č. 391/2013 Sb. – ČBaS 
vyžaduje zátěžovou lékařskou prohlídku alespoň jednou za 12 měsíců 

Status komisí – VV ČBaS odsouhlasil navrhované úpravy, které budou zapracovány do příslušného 
dokumentu a celkové znění předpisu odsouhlaseno na následném VV ČBaS. 

Stanovy – VV odsouhlasil návrh nových Stanov se zúženým vedením ČBaS. Finální verze Stanov 
bude předložena všem členům VV k odsouhlasením tak, aby bylo možné  nové Stanovy schválit na 
VH ČBaS dne 13.6.2015

Pobočné spolky – na základě získaných informací o fungování a statusu jednotlivých Oblastních 
svazů J. Rubáš navrhl nepřidávat v současné chvíli pobočné spolky do Stanov ČBaS. VV ČBaS tento
návrh odsouhlasil v poměru 12 pro, jeden se zdržel.

3) Zprávy z jednotlivých komisí

KR

MČR, turnaje GP – na základě problémů zajistit kvalifikované rozhodčí pro řízení turnajů typu GPA, 
GPB a MČR seniorů, KR spolu s STK připraví návrh jakým způsobem toto lépe zajistit.

J. Kolář žádá všechny oblasti, aby dostatečně s předstihem , a zcela nezávazně, nahlásili zájem o 
školení rozhodčích.

STK

- M. Nováková – množí se diskuze na téma „proč platit za mládežnické turnaje“, když nejde „o 
komerci“. Návrh – pokud je subjekt členem ČBaS, nemusel by platit.

- V. Drašnar – Sokol zastřešuje 58 badmintonových oddílů a výsledky z řady těchto oddílů jsou 
na velmi vysoké úrovni. Oddíly pořádají spoustu otevřených badmintonových turnajů,  které 
by také neměly být brány jako „komerční“.

Nová pravidla plateb za výše zmíněné turnaje bude řešeno na příštím jednání VV.

MK

Play Off Extraligy 2016 – pořadatel Sport Lubas využil opci pro rok 2016. Do konce dubna bude 
podepsána příslušná Smlouva o pořadatelství.

MČR 2016 – M. Kašpárek informoval o zájmu Karviné pořádat MČR i v roce 2016, kdy jsou již 
odsouhlaseny všechny příslušné podmínky. P. Douša dále informoval o případném zájmu TJ Baníku 
Most a I. Škácha o zájmu BK TU Liberec v případě vypsání Výběrového řízení.

MMČR 2015 – prohlídka haly proběhla za účasti 4 členů VV. Smlouva o pořadatelství byla 
podepsána. Turnaj proběhne v termínu 23.-26.9.2015 (středa – sobota)  pod názvem Prague 
Badminton Open 2015, běží jak webové tak facebookové stránky MMČR. Byla potvrzena záštita 
ČOV. V nejbližších dnech budou propozice turnaje zaslány k odsouhlasení BE a BWF.

Míče 2015_2016 - v nejbližších dnech bude vypsáno VŘ na dodavatele míčů pro sezónu 2015_2016
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EK 

Rozpočet 2014 – M. Osička informoval o výsledku hospodaření ČBaS v roce 2014.

Rozpočet 2015 – M. Osička informoval o potvrzených dotacích na rok 2015,  na základě kterých 

navrhuje výše uvedené doplnění rozpočtu:

1) navýšit příspěvek oddílům v rámci TOP 20 tis. Kč o částku 400tis. Kč

2)    příspěvek oblastem z programu V. v celkové výši 160tis. Kč / 20tis. Kč na každou oblast /

3) motivační bonus pro hráče – příspěvek pro nejvýše postaveného hráče na seniorském světovém 
žebříčku ve výši 60 000,- Kč; v pořadí 2 hráče na seniorském světovém žebříčku 40 000,- Kč ; v 
pořadí 3 hráče na seniorském světovém žebříčku ve výši 15 000,- Kč, kdy rozhodné datum bude 
30.11.2015 . Jedná se o bonus bez rozdílů kategorií (muži x ženy dohromady) či disciplín (v 
párových disciplínách se příspěvek /2 ). 

J. Pavelka – vyčlenit finance pro olympijskou kvalifikaci, nekrácení bonusů

J. Provazník za TMK – každý hráč, který se úspěšně kvalifikuje na LOH 2016 obdrží částku ve výši 

100tis. Kč. Dále navrhuje měsíční příspěvek ve výši 6tis. Kč/vybraného hráče s reálnou účastní na 

LOH 2016 – tedy konkrétně příspěvek Kristíně Gavnholt, Zuzaně Pavelkové, Petru Koukalovi a 

Milanu Ludíkovi. V případě, že se kvalifikuje na LOH 2016 jiný hráč, bude mu odměna zpětně 

vyplacena ve stejné výši.

V. Dostál – protinávrh – podpora ve výši 8tis./měsíc pro výše vybrané hráče.

Hlasování o jednotlivých návrzích:

1) podpora oddílům ve výši 400tis. Kč v rámci TOP 20 – 9 pro 4 zdrželi. Návrh byl přijat.

2) Odměna ve výši 100 tis. pro každého hráče, který se úspěšně kvalifikuje na LOH 2016 –

návrh jednomyslně přijat

3) Měsíční příspěvek vybraných hráčům ve výši 8tis. Kč/hráče – 5 pro, 6 proti, 2 zdrželi – návrh 

nebyl přijat.

4) Měsíční příspěvek hráčům ve výši 6tis. Kč/hráče – 7 pro, 5 proti, 1 zdržel – návrh byl přijat. 

S hráči bude podepsána příslušná Smlouva

5) Příspěvek Oblastem z Programu V. v celkové výši 192tis. Kč (24tis./oblast) – návrh 

jednomyslně přijat. S Oblastmi budou podepsány příslušné Smlouvy.

6) Příspěvek pro hráče 60tis – nejvýše na světovém žebříčku, 40tis – druhý na světovém 

žebříčku, 15.tis. třetí na světovém žebříčku – postavení na BWF žebříčku k 30.11. 2015 -  9 

pro, 3 zdrželi. Návrh byl přijat.

TMK

Jednání TMK –J. Provazník informoval o jednání TMK ze dne 17.4.2015 Realizační tým TMK –
předseda J. Provazník, místopředseda – M. Osičková, trenér juniorské reprezentace – Jacek 
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Niedzwiedzki, asistenti – Petr Báša, Radek Votava, Lukáš Kroc, Tomáš Krajča. Metodika – P. Báša, 
Lektorská rada – Markéta Osičková, Martina Bernaciková.

MEJ Polsko – shrnutí výsledků, vše bylo k vidění na webových stránkách ČBaS

National Future Cup, Rakousko – shrnutí výsledků, vše bylo k vidění na webových stránkách ČBaS. 
Gratulace k dosaženým výsledkům!

BE Meeting, Lubin – v průběhu konání MEJ proběhl BE meeting, kdy hlavním bodem byly změny 
věkových kategorií. Od 1.1.2016 – potvrzeny změny věkových kategorií tak, aby korespondovaly 
s BWF. Věkové kategorie – leden-prosinec. 

MEJU15, MEJ U17 – výjimka ročník 2001  a 1999 budou moci startovat

MEJ U19 2017 – výjimka pro ročníky 1998 budou moci startovat

TMK s STK tedy připraví změny v soutěžích mládeže – změny budou zaslány členům VV 
nejpozději před příštím jednáním VV ČBaS.

EH v Baku – na EH se kvalifikovali a zúčastní se tito hráči – dvouhry – Petr Koukal, Kristína 
Gavnholt, čtyřhry – Pavel Florián/Ondřej Kopřiva, Kateřina Tomalová/Šárka Křížková, Jakub 
Bitman/Alžběta Bášová. 
Doprovod - vedoucí výpravy Jiří Provazník, trenéři – Anders Gavnholt (potvrdil pomoc při kaučování 
ostatních hráčů), Petr Koukal senior, Radek Votava – na vlastní náklady, potvrzena akreditace od 
ČOV.

Školení trenérů

1.5. 2015 – doškolení trenérů 4. a 3. Tříd, hlavní koordinátor - Markéta Osičková, Tomáš Krajča 
(představí produkt „hledá se šampion“), Petr Báša – metodika a technika pohybu

Dospělá reprezentace

- Smlouvy s hráči budou podepsány nejpozději do 1.5.2015
- Bonusový systém – TMK předložilo návrh změn v rámci bonusového systému a dlouhodobé 

podpory hráčů. První polovina letošního roku proběhne dle stávajících pravidel, druhá 
polovina – dlouhodobá podpora (cca 400tis. Kč) bude přesunuta do bonusového systému.

Juniorská reprezentace 

- Spolupráce s trenéry vybraných hráčů
- Informace o soustředěních juniorské reprezentace – 7.-12.6. kondiční příprava, 3.-12.7. –

přechod z hrubé přípravy, 14.-23.8. – herní soustředění 14.-23.8. Český Krumlov
- MS v Limě, Peru – 4.-11.11. 2015 – příspěvek od BWF na cestu, případný počet účastníků 

bude upřesněn
- Hlavní trenér Jacek Niedzwiedzki – podmínky Smlouvy dořešeny, pravidelné tréninky 9 dní 

v měsíci (pátek – neděle), včetně účasti trenéra na vybraných turnajích
- Nominace hráčů na jednotlivá soustředění budou včas oznámena jak hráčům tak jejich 

trenérům
- Po ukončení letošní sezóny bude v sekci TMK vyvěšen seznam juniorské reprezentace
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4) ODM Plzeň – 15.-18.6.2015

Aktuální informace o 7.LODM

- z oslovených reprezentantů potvrdila účast pro předávání cen pouze Hanka Milisová

- osloven bude Petr Lacina 

5) Zprávy z oblastí

ZČ – M. Nováková informovala o ukončení funkce předsedy STK ZČ oblasti Jaroslava Soboty

MČR Seniorů Plzeň – M. Nováková pozvala všechny přítomné na MČR veteránů, které se bude 
konat ve dnech 25.-26.4.2015 v Plzni

6) Různé

VH ČUS – proběhne v sobotu 25.4.2015 – zástupce ČBaS Martin Osička

BE Annual Meeting –Paříž – H. Procházková informovala o BE Annual meetingu, který se konal ve 
dnech 17.-19.4. v Paříži

17.4. – Para Badminton – bude zařazen na LOH v roce 2020, tlak na všechny asociace, aby 
    byl para-badminton zařazen do projektů svazů

o   -  Shuttle time 

- 18.4. – BE Annual Delegates BEC 
o - Awards Gala Gala večer – vyhlašování nejlepšího badmintonisty /ky roku 2014, 

juniora roku, para-badmintonista roku, síň slávy

BWF meeting – při MS družstev v Číně proběhne i meeting BWF. Účast ČBaS- Tomasz Mendrek

Příští jednání VV ČBaS bude dne 27.5.2015

VH ČBaS – dne 13.6.2015

Zapsala: H. Procházková




