
Zápis č. 5/2014 ze schůze VV ČBaS dne 3.9.2014 
 
Místo konání: Praha-Strahov 
Přítomni:  Mendrek, Kolář, Dostál, Pavelka, Kašpárek, Nováková, Kotyza,  Jurka, Škácha, Procházková, Douša, 
Skrčený, Osička, Drašnar, Reichmann 
 
Program: 
 
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
2) Zprávy z jednotlivých komisí 
3) Řešení situace po odstoupení stávajícího předsedy TMK 
4) Zprávy z oblastí 
5) Řešení situace na sekretariátu po odchodu H. Musilové 
6) Různé 
 
 

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV 
 
Ing. Škácha navrhl  revokovat rozhodnutí VV  z posledního jednání , kdy  bylo schváleno, že „nekomerčním 
turnajem jsou pouze turnaje kategorie GP a ostatní turnaje podléhají schválenému poplatku ve výši 500,-Kč bez 
DPH v případě prezentace na webových stránkách ČBaS“  VV tento návrh neschválil a rozhodnutí ze dne 
29.5.2014 platí.  
 
Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí. 
 
 

2) Zprávy z jednotlivých komisí 
 

KR 
 
J. Kolář informoval o zajištění potřebného počtu rozhodčích na MMČR 2014 – požadovaný počet 20-ti 
rozhodčích je bez problémů zajištěn, match control – Jan Kolář + asistent. 
 
J. Kolář apeloval na včasné dodání deníků rozhodčích, na základě kterého budou rozhodčím prodlouženy 
licence. Seznam licencí rozhodčích umístěn na webových stránkách v sekci „rozhodčí“. 

 
STK 
 
Návrh na změny v extralize od sezóny 2015_2016 
 
Ivan  Škácha za STK  upřesnil návrh na změnu systému soutěže extraligy pro sezónu 2015-2016 s těmito 
možnostmi: 
 

1) 8 zápasů – při remíze 4:4 se losuje jedno utkání z disciplíny MS, WS, XD, do zápasu nesmí nastoupit 
hráč, který již tuto disciplínu v daném utkání odehrál. Zápas se může hrát buď jen na jeden „zlatý set“ a 
nebo klasicky na dva vítězné sety 

2) 8 zápasů – při remíze 4:4 se o nastaveném utkání (MS, WS nebo XD) „licituje“ – domácí tým škrtne 
disciplínu, kterou nechce hrát, poté to samé udělá druhý tým a odehrává se disciplína, která zbyla. Do 
zápasu nesmí nastoupit hráč, který již tuto disciplínu v daném utkání odehrál. Zápas se může hrát buď 
jen na jeden „zlatý set“ a nebo klasicky na dva vítězné sety. 

3) 7 zápasů - 2x MS, 2x WS, 1x MD, 1x WD, 1x XD 
4) 7 zápasů - 2x MS, 1xWS, 2x MD, 1x WD, 1x XD 

 
VV o výběru jedné z variant rozhodne na dalším jednání VV.  
 
 
 



Termínový kalendář a bodovací tabulka 
 
Ivan Škácha informoval VV o žádosti TMK, přesunout MČR družstev žáků na jiný termín. V době konání se 
Česká juniorská reprezentace U17 účastní mezinárodního turnaje ve Vídni. STK ČBaS projednala možnost 
změny termínu pořádání MČR družstev žáků a došla k závěru, že tato změna již není možná a to hlavně z 
důvodu, že by tato změna celostátního termínového kalendáře měla zcela nežádoucí dopad do oblastních 
termínových kalendářů. VV rozhodnutí STK podpořil.  

Dále Ivan Škácha  informoval o nemožnosti oddílu Baník Most uspořádat turnaj GP „B“ dospělých v termínu 
25.10. –26.10. 2014 -  oddíl nemá v této době k dispozici halu.  STK bude spolu se jmenovaným oddílem hledat 
jiný vhodný termín. Dále upozornil na přesun turnaje GP „A“ Memorial P.Sima na termín 25.-26.4. 2015 – o 
změnu zažádal pořádající oddíl a STK této žádosti vyhovělo. 
Změny budou zapracovány do Termínového kalendáře. 
 
Ivan Škácha upozornil na změny v bodovacím systému, které byly schváleny na posledním jednání VV s tím, že 
ve stávajícím losovacím systému zatím není bodovací tabulka upravena. Informace s instrukcemi jak prozatím 
postupovat při zasílání výsledků z turnajů budou zaslány na všechna STK v oblastech. 
 

MK 
 
MČR dospělých 2015 - M. Kašpárek informoval členy VV, že pořadatelem MČR dospělých 2015 bude oddíl 
Kabal Team Karviná o.s. Smlouva již byla odsouhlasena a bude podepsána v nejbližších dnech. 
 
MM ČR 2014 - M. Kašpárek informoval členy VV o probíhajících přípravách k MMČR 2014, včetně 
ekonomické bilance.  
 
ME družstev dospělých 2014/15 – M. Kašpárek informoval členy VV o místě konání ME družstev. ME 
družstev se bude konat ve dnech 7.-9.11.2014 ve Sportovním centru  STEP, Praha 9, kde bude zajištěno i 
ubytování a strava pro všechny týmy. Požádal stávajícího předsedu TMK, aby mu zaslal požadavky na ubytování 
pro český tým. 
 
Finále Play Off Extraligy 2015 – M. Kašpárek informoval členy VV o pořadateli finále Play Off 2015 – 
pořadatelem bude Sport Lubas – se společností Sport Lubas byla podepsána smlouva s roční opcí. 
 
MS jednotlivců 2014, Kodaň  - M. Kašpárek informoval o zájezdu na MS, který organizoval pro širokou 
veřejnost. Zájezd dopadl velmi dobře, účastníci odehráli přátelské utkání  s místním klubem a vytvořili velmi 
bouřlivou atmosféru při zápasech našich hráčů. 
 

EK  
 
Martin Osi čka informoval členy VV o průběhu čerpání rozpočtu ČBaS. 
 

TMK 
 
T.omasz Mendrek objasnil všem členům VV svoje rozhodnutí proč rezignoval na post předsedy TMK. 
 
Hana Procházková informovala členy VV o zájemcích, kteří reagovali na „výzvu“  na pozici předsedy TMK. 
Na výzvu reagovali dva zájemci - Jiří Provazník a Petr Koukal sen., se kterými proběhlo i osobní jednání. VV 
diskutoval o jednotlivých návrzích s tímto závěrem - finanční návrh platů členů TMK, který P. Koukal navrhuje 
je nad rámec schváleného rozpočtu, a proto VV uložil EK a předsedkyni H. Procházkové, aby  co nejdříve 
jednala s P. Koukalem sen. o případných možných úpravách jeho návrhu dle stavu a možností rozpočtu ČBaS. 
Případná kooptace proběhne po předložení příslušných informací. 
 
Do zvolení nového předsedy TMK zůstává ve funkci stávající předseda TMK. 
 

 
 



3) Zprávy z oblastí 
 
ZČ 
 
Milada Nováková informovala o probíhajících přípravách Letní olympiády dětí a mládeže, jejíž součástí bude i 
badminton a proběhne ve dnech 14.-19.6.2015 
 
JČ 
 
Karel Kotyza  informoval členy VV o své rezignaci na post předsedy JČ Oblasti a všech funkcích spojených 
s oddílem SKB Český Krumlov. 
VV poděkoval Karlu Kotyzovi za dlouholetou spolupráci a popřál mu hodně zdraví. 
 
 

4) Různé 
 
Řešení situace na sekretariátu - na pozici gen. sekretáře se vrátila H. Procházková a jako výpomoc bude dále 
na sekretariátu Markéta Osičková.  
 
Statut komisí ČBaS 
 
Hana Procházková předložila členům VV návrh předpisu „Statut komisí ČBaS“, který vytvořil předseda 
Legislativní rady J. Rubáš, a který více specifikuje pravomoce jednotlivých komisí.  Požádala všechny členy 
VV, aby své případné připomínky či návrhy k předpisu zaslali J. Rubášovi před příštím jednáním VV. 
 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví „o zdravotní způsobilosti k TV a sportu“ ze dne 23.11.2013 
 
Milada Nováková požádala o názor,  jak se chovat při organizaci turnajů v souvislosti s platnou Vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví „o zdravotní způsobilosti k TV a sportu“.  
V Soutěžním řádu je uvedeno, že „hráč musí absolvovat lékařskou prohlídku, jejíž platnost v případě startu 
v soutěži nesmí být starší 12 měsíců , a tedy by toto pravidlo mělo být dostačující. Vyhláška bude na příštím 
jednání konzultována s J. Rubášem. 
 
Česko Sportuje 
 
Český olympijský výbor ve spolupráci s MŠMT připravuje pilotní provoz webového portálu, který pomůže 
české veřejnosti zorientovat se v nabídce podzimních náborů a dnů otevřených dveří na sportovištích. ČOV 
nabízí svazu i oddílům případnou možnost spolupráce při prezentaci náborů či dnů otevřených dveří.  
Veškeré informace týkající se akce Česko sportuje byly včas zaslány jednotlivým oblastem. 
 
 
Příští jednání VV ČBaS bude dne 15.10.2014 
 
 
 
Zapsala: H. Procházková 


