Z á p i s
z Valné hromady Českého badmintonového svazu
konané 22. června 2019
------------------------------------------------------------------------Valná hromada ČBaS se konala v sobotu 22. června 2019 od 10 h v TOP Hotelu Praha. Na
webových stránkách ČBaS byl předem zveřejněn program v tomto znění:
1) Volba orgánů VH (předsedy VH, pracovního předsednictva a komisí)
2) Projednání a schválení zprávy předsedy ČBaS za uplynulé období
3) Projednání a schválení zprávy o hospodaření a stavu majetku ČBaS za uplynulé období
4) 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 ekonomické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
9) Zpráva sportovně-technické komise ČBaS o své činnosti za uplynulé období
10) Zpráva komise rozhodčích ČBaS o své činnosti za uplynulé období
11) Diskuse
12) Projednání a schválení usnesení valné hromady
Ad 1): VH zahájil předseda ČBaS p. Martin Osička přivítáním přítomných delegátů. Vysvětlil důvody,
proč se VH uskutečňuje na netradičním místě a přednesl návrhy VV ČBaS na předsedu VH (Martin
Osička), na další členy pracovního předsednictva (Vít Dostál, Jan Port), navrhl dále mandátovou
komisi (Jiří Pavelka, Zdeněk Chumchal, Romana Loskotová), návrhovou komisi (Václav Drašnar,
Pavel Maňásek, Eduard Soukup). Předložené návrhy byly schváleny hlasy všech přítomných delegátů.
Zapisovatelkou byla jmenována Milada Nováková, ověřovatelkou zápisu Halka Bitmanová. Účastníci
VH schválili úpravy programu VH navržené předsedou – sloučení b. 3, 4 a 8. Mandátová komise
oznámila přítomnost 42 ze 45 pozvaných delegátů (37 zástupců oblastí, 5 členů VV ČBaS, tj. 93%-ní
účast).
Ad 2: Zprávu za uplynulé období přednesl předseda ČBaS M. Osička. Ocenil plusový hospodářský
výsledek r. 2018, konstatoval historicky nejvyšší podporu oblastem a oddílům (TOP 20) a řádné
vyčerpání všech získaných dotačních prostředků. Zmínil personální změny v sekretariátu i vedení
svazu (ukončení činnosti předsedy MK, změna na postu generálního sekretáře, doplnění redakce) i
nejvýznamnější akce pořádané svazem v hodnoceném období. V další části zprávy se věnoval
aktuálním úkolům svazu v nejbližších měsících: hledání pořadatele MČR 2020, úprava systému
soutěží, dokončení výběrových řízení uzavřením smluv s dodavatelem badmintonových míčů (fa
Victor) a dodavatelem oblečení (fa Yonex), dokončení vypořádání s pořadatelem MM ČR 2019.
Zprávu doplnil Dean Brabec vystoupením týkajícím se práce redakční rady Czech Badminton
(Facebook, Instagram, webové stránky). Součástí vystoupení byla informace o aktuálním stavu
přípravy nových stránek ČBaS. Zpráva předsedy byla hlasováním bez připomínek schválena.
Ad 3,4 a 8): Zprávu o činnosti EK, která pracovala ve složení Hana Musilová, Karel Plánička,
Zdeněk Musil, přednesla předsedkyně Hana Musilová. K hospodaření ČBaS v r. 2018 a stavu majetku
ČBaS ke 31.12.2018 (materiály byly předem zveřejněny na webových stránkách svazu) uvedla
především tyto údaje:
 Celkové příjmy svazu v r. 2018 činily 18 115 tisíc Kč, největší část připadá na dotace MŠMT
(13 014 tisíc, t. j. více než 70 %); i některé další získané prostředky jsou účelově vázané;
 Celkové náklady svazu v r. 2018 činily 17 772 tisíc Kč, nejvíce čerpala TMK ( cca 44%),
sekretariát (cca 17%), zhruba 10% nákladů tvořily výdaje spojené s pořádanými akcemi.
Rekordní částka byla převedena do oblastí (na TM 1 997 tisíc Kč, na činnost 840 tisíc Kč).
 Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 344 tisíc Kč ponechaný v nerozděleném zisku.
 Hospodaření svazu je zkreslené darem ČOV určeným pro čerpání ve tříletém období (do r.
2020, podmínkou je využití pro mládež), předpoklad čerpání v r. 2019 je 1 500 tisíc Kč.
 K rozpočtovému plánu na r. 2019 uvedla předsedkyně EK předpokládané příjmy ve výši více
než 15 800 tisíc Kč, převážně z dotací MŠMT (cca 84%, směrované na organizaci sportu,
reprezentaci a talentovanou mládež) a předpokládané náklady ve výši 15 514 tisíc Kč.

K hospodaření ČBOS v r. 2018 byly uvedeny celkové příjmy ve výši 1 239 tisíc Kč a celkové
výdaje ve výši 1 116 tisíc Kč, zisk 123 tisíc Kč, vlastní jmění společnosti 315 tisíc Kč.
K předloženým zprávám předsedkyně ekonomické komise proběhla diskuse, ve které opakovaně
zazněly požadavky na vyšší podporu oblastí, kritika na absenci koncepce svazu stran výchovy budoucí
reprezentace, požadovány podrobnější informace týkající se přípravy nového webu a doporučováno
využití dotačního programu EU. Diskuse se dotýkala mimo jiné Systému péče o talentovanou mládež
a potřeby jeho změn, problémů se zabezpečováním odměn trenérů na úrovni oblastí i jednotlivých
oddílů/klubů a disproporce mezi odměňováním vrcholného managementu svazu a jeho nižších složek.
Na dotazy delegátů se pokusili odpovědět i předseda ČBaS M. Osička, člen redakční rady D. Brabec a
člen TMK P. Florián.
Zprávy EK byly hlasováním schváleny.
Ad 5) Ve zprávě o činnosti dozorčí rady uvedl její předseda Karel Reichman, že pracovala ve složení
Karel Reichman, Karel Tomek, Zdeněk Chumchal a kromě své kontrolní činnosti (kontrola účetní
evidence svazu) se aktivně zapojovala do jednání VV a správní rady.
Ad 6) Ve zprávě Legislativní rady ČBaS zmínil její předseda předpisy, kterými se rada doposud
zabývala a v dalším období bude zabývat. Rada pracovala ve složení Michal Böhm, Jan Port, Karel
Plánička. Předseda LR dále věnoval pozornost kárným řízením a doporučením oblastem při jejich
řešení.
Následovala dvacetiminutová přestávka.
Ad 7): Předseda TMK Josef Rubáš ve zprávě o činnosti TMK předeslal, že se nebude podrobně věnovat výsledkům, o kterých je badmintonová veřejnost průběžně a podrobně informována prostřednictvím informačních zdrojů svazu a nastínil hlavní témata svého vystoupení (sportovní cíle, jejich
zajištění, organizační cíle a jejich zajištění, budoucí cíle a jejich zajištění, náklady TMK, realizační
tým TMK). Podrobně se věnoval každému z těchto témat. Před otevřením diskuse doplnila jeho
vystoupení Markéta Osičková informací o složení a činnosti lektorské rady. Zmínila získání akreditace
MŠMT na vzdělávání trenérů, současný systém školení a doškolování trenérů a záměry do budoucna.
V diskusi k předneseným zprávám zazněla řada kritických připomínek na adresu TMK (především
kvůli absenci komunikace s klubovými trenéry a odkládání přípravy národního tréninkového centra,
aplikace xps, požadavků na juniorské reprezentanty, změn ve složení trenérských týmů) a bylo
vzneseno několik dotazů týkajících se konkrétních případů. Velmi obsáhlá diskuse na téma národního
sportovního centra ukázala velkou názorovou různost diskutujících i jejich diferencovanou míru informovanosti v dané problematice, nicméně vyústila v závěrečný požadavek na TMK v podobě úkolu
zakotveného do usnesení VH. K zapojení TMK do přípravy zadání pro sportovně-technickou komisi
v otázkách rozpisu soutěží mládeže a minibadmintonu byl vznesen požadavek nedělat ukvapené
závěry a neměnit zásadním způsobem systém a jeho hlavní parametry.
Ad 9): Zprávu STK předložil její předseda Jan Kolář. Sportovně-technická komise pracovala ve
složení Kolář, Musilová, Pavelka, Knopp, Tobola, Nezvalová a řešila v průběhu hodnoceného období
především denní agendu, připravila termínový kalendář na 2.polovinu r. 2019 a 1.polovinu r. 2020,
zpracovala návrh na úpravu systému 1.ligy a zpracovávala připomínky členské základny k novému
návrhu Rozpisu soutěží. J.Kolář připomněl termín 31.července, do kterého musí oblasti poslat seznam
všech turnajů, které chtějí zařadit do GP a uvedl, že nová podoba 1.ligy bude vyžadovat provedení
výběru pořadatelů jednotlivých herních kol. STK proto neprodleně osloví účastníky soutěže, aby zjistila jejich zájem a mohla posoudit podmínky, které mají k dispozici.
Bylo provedeno losování číselného označení družstev pro extraligu 2019-20 s tímto výsledkem:
1. Badminton FSpS MU Brno,
2. Sokol Klímkovice,
3. SKB Český Krumlov,
4. BA Plzeň A,
5. Stavos Brno,
6. BK Deltacar Benátky n. J.,
7. Montas Hradec Králové,
8. Sokol Radotín-Meteor Praha.

Ad 10): Jan Kolář pokračoval zprávou o činnosti komise rozhodčích (složení Kolář, Hnilica, Kyzlíková). Popsal činnost komise a zapojení rozhodčích do soutěží, hodnotil pozitivně činnost skupiny
čarových rozhodčích na soutěžích doma i v zahraničí. Zmínil také realizaci nového pravidla o podání.
V diskusi ke zprávám o činnosti STK a KR zaznělo poděkování rozhodčím za činnost na finále
PlayOff extraligových družstev. Na dotaz, zda k závěrům připravované schůzky týkající se systému
soutěží mládeže (po skončení VH) bude možné zasílat připomínky, odpověděl J.Kolář, že prostor pro
připomínky ještě bude.
Ad 11): V obecné diskusi nebyly vzneseny žádné další připomínky ani dotazy.
Ad 12): Předseda návrhové komise Václav Drašnar přečetl návrh usnesení Valné hromady ČBaS,
který byl hlasováním schválen. Schválené usnesení je přílohou zápisu z VH.
Valnou hromadu ČBaS zakončil předseda Českého badmintonového svazu Martin Osička
v 15.45 hodin poděkováním za účast a výzvou k hledání vhodných kandidátů jak na post předsedy
ČBaS, tak na neobsazený post předsedy marketinkové komise.

Ing. Martin O s i č k a, předseda
Českého badmintonového svazu

V Plzni 24. června 2019
-----------------------------------------------------------Zapsala Milada Nováková
Ověřila Halka Bitmanová

