
Z  á  p  i  s
z Valné hromady Českého badmintonového svazu, z.s.

konané 18. června 2016
-------------------------------------------------------------------------

Valná hromada ČBaS se konala v aule ČUS  na Strahově, probíhala podle programu 
zveřejněného předem na webových stránkách ČBaS:

 Volba orgánů VH (předsedy VH, pracovního předsednictva, komisí)
 Projednání a schválení zprávy předsedy ČBaS za uplynulé období
 Projednání schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období
 Zpráva ekonomické komise ČBaS o rozpočtovém plánu na následující období
5)   Projednání a schválení zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady ČBaS za uplynulé období
6)   Zpráva legislativní rady ČBaS o své činnosti za uplynulé období
7)   Zpráva trenérsko- metodické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
8)   Zpráva marketingové komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
9)   Zpráva ekonomické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
10) Zpráva sportovně-technické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
11) Zpráva komise rozhodčích ČBaS o své činnosti za uplynulé období
12) Volba předsedy ČBaS

             13) Volba předsedů jednotlivých komisí ČBaS (trenérsko-metodické komise, marketingové           
komise, ekonomické komise, sportovně-technické komise, komise rozhodčích)     

             14) Diskuze
             15)  Projednání a schválení usnesení valné hromady         

Ad 1): VH zahájila p. Hana Procházková, předsedkyně ČBaS. Předsedou VH byl schválen p. Jan 
Kolář, bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení p. J. Kolář, J. Modlinger, J. Rubáš, mandátová 
komise ve složení p. J. Pavelka, Z. Chumchal, R. Janošík a návrhová komise ve složení p. V. Drašnar, 
P. Maňásek, R. Neděla. Zapisovatelkou byla jmenována p. M. Nováková, ověřovatelkou zápisu p. D. 
Světničková. Byla oznámena přítomnost 44 delegátů s hlasem rozhodujícím.

Ad 2: Zprávu za uplynulé období přednesla předsedkyně ČBaS H. Procházková. Zhodnotila 
především sportovní výsledky reprezentace, průběh olympijské kvalifikace a umístění na evropských 
šampionátech v kategoriích dospělých i mládeže. Za nejproblematičtější označila oblast trenérsko-
metodické komise a zdůraznila, že ke změně ve vedení TMK došlo v průběhu volebního období a no-
vý předseda mohl prozatím zrealizovat jen některé své plány. Ocenila práci lektorské rady a velmi 
pozitivně hodnotila také vrcholné akce ČBaS (MM ČR, MMJ ČR, Finále Play Off extraligy a MČR 
dospělých). Konstatovala, že se nepodařilo zajistit hlavního sponzora ČBaS, dále že webové stránky 
nejsou masovým zdrojem informací pro členskou základnu ČBaS, zmínila změny, ke kterým došlo 
v souvislosti se schválením nových stanov ČBaS, vyslovila názor, že při zúžení VV chybí pravidelná 
přítomnost zástupců STK a KR. Zmínila plán na účast v projektu Olympijského Parku Lipno 
a přípravu zasedání BE v příštím roce Praze, získání pořadatelství MMČR kategorie Future Series 
v Karviné. Za dlouholetou práci poděkovala dvěma dlouholetým členům VV (p. Jurkovi 
a p. Novákové).
Po informaci mandátové komise, že na VH je přítomno 44 ze 45 pozvaných delegátů s hlasem 
rozhodujícím, proběhlo hlasování a zpráva předsedkyně ČBaS byla schválena. 

Ad 3): Zprávu o hospodaření za rok 2015 přednesl předseda ekonomické komise p. M. Osička. 
Informoval o příjmech ve výši 12 400 000 Kč, z nichž naprostou většinu tvořily účelově vázané dotace 
a výdajích ve výši 10 817 000 Kč, z nichž cca 45 % činily náklady spojené se trenérsko-metodickou 
komisí ČBaS. Hospodářský výsledek (zisk ve výši cca 1,5 miliónu Kč) je ovlivněn darem ČOV 
s tříletým limitem čerpání. Předseda EK navrhl převedení zisku do vlastního jmění svazu a odpověděl 



na dotazy vznesené na možnosti čerpání této částky (p. Dostál, p. Martinec). Spolu s předsedkyní 
svazu odpověděl také na dotazy týkající se programů MŠMT a podaných žádostí o dotace 
(p. Martinec). Na žádost p. Dostála pak předseda EK rozklíčoval náklady na TMK (výdaje 
na reprezentaci seniorskou 1,16 mil. a juniorskou 1,36 mil, náklady na realizační tým 1,16mil , bonusy 
hráčům 1,4 mil z toho junioři 0,1 mil., režie 0,39 mil.), vysvětlil, kdo byl v rámci TMK odměňován a 
že relativně nízkou částku na seniorskou reprezentaci doplňují bonusy čerpané dospělými 
reprezentanty za starty a výsledky na turnajích. Odpovědi na dotaz p. Martince ohledně odměňování 
členů TMK doplnil předseda TMK J. Provazník (měsíčně 15 tis předseda, 5 tis. členové TMK). Příjmy 
TMK (školení, příspěvek reprezentantů na stravu na soustředění) 300 tisíc. 
Předseda EK poděkoval všem členům komise za jejich práci. 

Před hlasováním podal předseda mandátové komise p. Pavelka informaci, že aktuálně je 
přítomno 45 delegátů s hlasem rozhodujícím, tedy 100% pozvaných.

Zpráva o hospodaření ČBaS byla schválena hlasy všech delegátů.

Ad 4): Předseda EK nastínil rozpočtový plán na další období, který vychází ze schváleného cíle, tedy 
vyrovnaného rozpočtu na r. 2016 (cca 9 mil příjmy i výdaje). Zmínil, že o prostředcích, které skutečně 
svaz obdrží z Ministerstva školství ČR, se letos dozvěděli teprve dubnu, což stěžuje přípravu 
jakéhokoliv rozpočtu. 

Ad 5): Předseda dozorčí rady p. K. Reichman informoval o činnosti rady (složení 
p. Reichman, Tomek, Čermák) za období od sněmu v r. 2015.  DR bez výhrad schvaluje hospodaření 
svazu, při kontrolách vyúčtování dotací MŠMT a účetní závěrky neshledala nedostatky. Předseda DR 
uvedl, že DR upřednostňuje obecnější pohledy na problémy a ochotně se ujme role prostředníka 
při případném řešení rozdílných názorů a stanovisek. DR chce být silným orgánem snažícím se 
o dohodu a posun v komunikaci. Zmínil se o problémech s komunikací s TMK, po vyzvání ke 
konkretizaci uvedl, že předseda TMK neprojevil o užší spolupráci zájem. Toto konstatování předseda 
TMK zpochybnil, jeho stanovisko podpořil M. Osička konstatováním, že VV nebyl informován 
o problémech tohoto druhu. 

Zpráva DR byla schválena většinou 34 hlasů, nikdo nebyl proti, 11 delegátů se hlasování zdrželo. 

ad 6):  K činnosti legislativní rady uvedl její předseda p. J. Rubáš, že v průběhu uplynulého roku 
bylo připraveno pět důležitých dokumentů a VV ČBaS schváleny čtyři z nich (Volební řád VH, 
Jednací řád VH, Směrnice o registrovaných trenérech, Směrnice o registrovaných rozhodčích), 
schválení pátého dokumentu (Směrnice o registrovaných hráčích) očekává v nejbližší době. 
Novelizováno bylo devět předpisů ČBaS.

Ad 7):  Předseda TMK p. J. Provazník popsal své zhruba roční působení ve funkci. Zmínil nejen 
největší problémy (komunikace s oblastními centry, ukončení spolupráce s trenérem reprezentace), ale 
i řadu pozitivních výsledků (reprezentační soustředění, práci lektorské rady, školení učitelů, spolupráci 
navázanou s agenturou Kroužky, videa P. Báši a další), zmínil se o snaze o vytvoření podmínek 
pro společné tréninky seniorské a juniorské reprezentace v Praze. Zdůraznil, že vidí další činnost 
předsedy TMK jako manažerskou pozici s cílem vybudovat Národní centrum v letech 2017/18 již se 
zajištěnou středoškolskou školní přípravou. Vytyčeným cílem TMK je získat medaile z ME dospělých.  
Po vystoupení předsedy TMK se rozvinula široká diskuse, jejíž aktéři (p. Martinec, Vorel, Bém, 
K.Tomalová, p. Maňásek,  Koukal st.,  A. Mendrek, Reichman, Pavelka, Žídek) oponovali předsedovi 
TMK v záležitostech týkajících se nominačních kritérií, nominací na ME, výběru  navrhovaného 
reprezentačního trenéra a jeho asistentů pro zlepšení přípravy dospělých reprezentantů v singlových 
disciplínách, tvorby Talent týmu, nevyužité možností spolupráce s D. Palyamou, hodnocení 
tréninkových center a jejich spolupráce s vedením juniorské reprezentace, absence reprezentačního 
týmu na MS v Peru,  neúčast trenéra Niedzwiedzkého na turnajích dospělých reprezentantů mimo ME, 
prodloužení jeho smlouvy do konce roku a náhlé ukončení spolupráce v květnu,  příprava  změny 
v organizaci sezóny u mládežnických kategorií apod.). 



Ad 8): Stručná zpráva předsedy marketingové komise p. M. Kašpárka obsahovala informaci o tom, 
že se nepodařilo zajistit generálního partnera svazu, na druhé straně pozitivní hodnocení akcí, které 
v uplynulém období zorganizoval ČBaS. Velmi kladně hodnotil předseda MK stream z finále Play Off 
extraligy. 

Ad 9):  Předseda EK uvedl, že již žádné další informace k činnosti EK nemá, v návaznosti na 
předchozí jednání (viz b. 3) navrhl ponechat hospodářský výsledek r. 2015 (částku 1,5 miliónu Kč) 
jako nerozdělený zisk.  

Následovala desetiminutová přestávka.
Ad 10): Zprávu o činnosti STK přednesl její předseda p. I. Škácha. Komise pracovala ve složení 
p. Škácha, Kolář, Pavelka, Tobola, Knopp, řídila soutěže všech kategorií, průběžně zpracovávala 
a zveřejňovala žebříčky a prováděla výklad předpisů, zajišťovala medaile na MČR (mimo seniory).

Ad 11): Zprávu o činnosti Komise rozhodčích podal její předseda p. J. Kolář. Kromě činnosti 
související přímo s řízením soutěží doma i v zahraničí komise poskytla výklad k aplikaci nových 
pravidel BE týkajících se reklam a na základě žádostí nově vznikajících komerčních center průběžně 
poskytovala výklad badmintonových pravidel. 

Ad 12): Volba předsedy ČBaS zahrnovala:
 Vize jednotlivých kandidátů (vystoupení p. P. Martince, M.Osičky a A. Paťka)
 Dotazy na jednotlivé kandidáty
 Informaci o pravidlech volby
 Vlastní volbu

Jednotliví kandidáti na funkci předsedy ČBaS vystoupili v abecedním pořadí s hlavními body své vize 
a uvedli důvody pro svá rozhodnutí kandidovat. 

Pan Petr Martinec uvedl mj., že mu není lhostejná řada věcí v badmintonovém hnutí, které nefungují. 
Svoji vizi popsal dostatečně podrobně v rozhovoru zveřejněném na webu ČBaS před VH ČBaS, ale 
zopakoval, že jen úspěšná reprezentace se dá prezentovat a je cestou pro získání finanční podpory 
svazu, proto by současnou podporu směřoval k úzké špičce reprezentace. 

Pan Martin Osička zdůraznil, že nekandiduje on, ale celý tým jeho spolupracovníků. Za své hlavní 
priority označil propagaci badmintonu a profesionalizaci týmu TMK, zřízení Národního centra 
a nadále podporu reprezentace bonusovou cestou.  

Pan Alois Patěk přiblížil svoji hráčskou i funkcionářskou kariéru, představil členy svého realizačního 
týmu a uvedl, že jednou z jeho priorit bude změna Stanov ČBaS, podpora jen úzké skupině vybraných 
reprezentantů i navrácení soutěžního kalendáře v režimu jaro/podzim.

V další části vznesla celá řada delegátů (p.  A. Mendrek, Reichman,  Lubas, Procházková, Kohoutek, 
Loskotová, Osičková, Provazník, Nováková, Mikulka, Kašpárek, Koukal) dotazy týkající se podpory 
reprezentantů, získávání dalších finančních prostředků, složení spolupracujícího týmu = VV, výběru 
reprezentačního trenéra, střetu zájmů, zlepšení práce VV, podpory široké členské základny, zapojení 
hráčů z hobby sféry, podpory  oblastí, spolupráce s médii, hledání cest pro další propagaci badmintonu 
a další. Kandidáti je zodpověděli, popř. v širší diskusi upřesnili svá stanoviska k jednotlivým 
problémům. 

Byla zvolena volební komise (p. P. Ludík, p. J. Pavelka a p. R. Janoštík) a předseda VH podal 
informace k provedení tajné volby. V 1. kole získal

 p. Petr Martinec 7 hlasů
 p. Martin Osička 16 hlasů



 p. Alois Patěk 14 hlasů
 8 delegátů se hlasování zdrželo

Ve 2. kole volby předsedy ČBaS  získal
 p. Martin Osička 25 hlasů
 p. Alois Patěk 14 hlasů
 6 delegátů se hlasování zdrželo

Předsedou ČBaS byl na čtyřleté období zvolen pan Martin Osička.

Ad 13) Volba předsedů jednotlivých komisí

Jednotliví kandidáti týmu p. Martina Osičky představili své priority, které by prosazovali a prováděli 
po svém zvolení do funkce a zodpověděli otázky, které jim delegáti VH položili. 

Ekonomická komise – kandidát na předsedu p. Hana Musilová
Hlasování 41 pro, 0 proti, 4 se zdrželi. 
Byla zvolena.

Marketingová komise – kandidát na předsedu p. Jan Mikulka
Hlasování 34 pro, 0 proti, 11 se zdrželo. 
Byl zvolen.

Trenérsko-metodická komise – kandidát na předsedu p. Jiří Provazník
Hlasování 18 pro, 12 proti, 15 se zdrželo. 
Nebyl zvolen.

Sportovně-technická komise – kandidát na předsedu p. Ivan Škácha 
Hlasování 43 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Byl zvolen.

Komise rozhodčích – kandidát na předsedu p. Jan Kolář
Hlasování 43 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Byl zvolen.

Ke vzniklé situaci se vyjádřil nejprve nově zvolený předseda ČBaS p. Martin Osička a ke spolupráci 
přizval přítomné členy Legislativní rady. Situaci se svými návrhy pokoušeli řešit i samotní delegáti. 

Jednání bylo opakovaně přerušováno, aby bylo umožněna porada členů legislativní rady.

Legislativní rada po přezkoumání podmínek předchozí volby J. Provazníka (kooptace VV, schválení 
VH v r. 2015) konstatovala, že jeho volební období skončilo dnešní VH. 
Z předchozího vývoje vyplývá, že na dnešním jednání VH nebyl zvolen předseda trenérsko-
metodické komise ČBaS.

Ad 14): V diskusi reagovali delegáti na vzniklou situaci a vyjadřovali různá doporučení k tomu, aby 
se podobná situace neopakovala. Mimo jiné zazněly názory, že Stanovy ČBaS by měly být upraveny 
tak, aby zvolený předseda mohl pracovat s týmem, který si sám vybere (bez další volební procedury). 
Předseda ČBaS M.Osička oznámil, že na podzim svolá VH, která bude opět volební. Zdůraznil, že si 
velmi váží mandátu, kterého se mu dostalo od 25 delegátů a nechápe, proč volba skončila takto. Další 
diskutující označili post předsedy TMK za velmi problematický a upozornili na skutečnost, že by 
dosažené výsledky měly být posuzovány s ohledem na předchozí vývoj a s větším nadhledem. 
Připomínky k práci TMK se vyskytují v posledním minimálně desetiletém období bez ohledu na to, 
kdo na tomto postu působil. Nově zvolený předseda ČBaS vyjádřil znepokojení nad skutečností, že 



aktivity řady členů hnutí se projevují pouze na jednáních na valných hromadách a zcela mizí 
v mezidobích. 

V diskusi dále zazněl požadavek na zřízení komise hráčů, která by ve VV důsledně prosazovala zájmy 
reprezentace a zajistila mj. lepší vzájemnou komunikaci. I tato záležitost ale vyžaduje změnu Stanov 
ČBaS. 

Ad 15): Návrh usnesení VH přečetl předseda návrhové komise p. V. Drašnar. Znění usnesení, které je 
přílohou zápisu, bylo většinou hlasů schváleno. 

Ing. Martin  Osička, 
předseda Českého badmintonového svazu, z.s.

Zapsala Milada Nováková
Ověřila Dana Světničková

V Plzni 21. června 2016




