Zápis č. 2/2009 ze schůze VV ČBaS dne 21.4.2009

Místo konání: Praha - Strahov
Přítomni: Musil, Škácha, Plánička, Nováková, Kotyza, Vorel, Scheiner, Pavelka, Kolář, Procházková, Tomek,
Jurka, Dostál,
Omluveni: Frýda
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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

1) Zahájení
Předseda Ing. Zdeněk Musil přivítal všechny členy na schůzi VV a omluvil se za změnu termínu.

2) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV
STK – předseda STK informoval, že již obdržel od všech prvoligových oddílů jejich stanoviska
k návrhu změn I. Ligy p. Martince – (5 oddílů s návrhem nesouhlasí a 3 jsou pro) – i vzhledem k
tomuto poměru VV navrhované změny neschválil. Dojde pouze k úpravě zahajovacích časů
utkání – tuto změnu uvítaly všechny prvoligové týmy.
Prvoligové oddíly budou o rozhodnutí VV informováni a časové změny budou zapracovány do
Rozpisu soutěží pro rok 2009/2010
Zodpovídá: STK

Předseda STK p. Scheiner poukázal na skutečnost, že na minulé schůzi schválil VV navýšení startovného u
mládežnických turnajů typu „A“, ale zcela se opomenulo na turnaje dospělých. Na základě této skutečnosti
VV schválil změnu ve startovném na turnajích dospělých a to následovně:
-

u „otevřených turnajů“ dospělých, které jsou organizovány pod ČBaS bude výše startovného zcela na
kompetenci organizátora turnaje. Informace o startovném musí být vždy uvedena v propozicích.
u MČR startovné max. 150 Kč za disciplínu

Výše uvedené změny budou zapracovány do rozpisu soutěží pro následující sezónu 2009/2010.
Zodpovídá: STK
TMK – předseda TMK p. Vorel informoval, že nově složená Komise mládeže (p. Kroc, p. Votava, p.
Fröhlich) potřebuje více času na vypracování Projektu pro rozvoj mládežnického badmintonu. Projekt bude
prezentován na mimořádné schůzi VV, která proběhne 9.6.2009.

3) Almanach
Ing Nováková informovala o vývoji Almanachu – textová část je doplněna fotkami a v současné
době se na Almanachu dělají grafické úpravy. Dále informovala, že ještě stále nemá potřebné
podklady od oddílů, které projevily zájem být prezentovány v Almanachu. Projevila velké

zklamání nad malým zájmem o prezentaci v Almanachu a to nejen oddílů, ale i firem, které se
zabývají distribucí badmintonového zboží.
Na základě výše zmíněných informací Ing. Musil požádal p. Víta, aby jako předseda MK oslovil
ještě jednou případné firmy s možností jejich prezentace v Almanachu a tím získal potřebné
finance na vydání Almanachu.
Ing. Nováková vyzvala členy VV, aby předložili své návrhy jakým způsobem by měl být
Almanach distribuován. VV následně schválil tento postup:
- Almanach bude poskytnut zdarma a to oddílům a firmám, které projevily zájem a budou
v Almanachu prezentovány a dále osobám, které se podílely na tvorbě Almanachu.
- ostatním za peněžitou částku, kterou VV schválí na mimořádné schůzi VV a to na základě
bližších informací o skutečných nákladech na vydání Almanachu

4) Zprávy z jednotlivých komisí
EK
Ing. Plánička informoval o schválené účetní uzávěrce ČBaS roku 2008 – hospodaření skončilo se schodkem 229
tis. a to především vlivem nižších příjmů (nedoplatek dotace ze Sazky). Byly podepsány konečné výkazy roku
2008 jak u ČBaS, tak u ČBOS.
Ing. Plánička dále seznámil VV s čerpáním rozpočtu k 31.3.2009. Od Sazky přišly doposud pouze doplatky roku
2006 a to ve výši 69 300,-Kč. Hráčům byly doplaceny Bonusy za rok 2008.
Ing Musil informoval VV o Valné hromadě ČSTV, která proběhla 18.4.2009 v Nymburce. Hlavním tématem byl
vývoj Sazky a rozpočet ČSTV pro rok 2009. V roce 2009 dostanou svazy doplacen dluh roku 2006. Dluh roku
2007 bude svazům doplacen jen v případně, že Sazka vyhraje své soudní spory, které však mohou trvat roky a
tedy doplacení tohoto dluhu je zcela nereálné. Sazka a.s. by měla v letošním roce doplatit rozdělení zisku za rok
2007 a částečně rok 2008. Vývoj financování (cash flow) však není zcela potvrzen a závisí do značné míry na
souhlasu majitelů obligací a správce emise.
Na základě výše zmíněných informací od p. Musila předseda EK informoval, že prozatím nebyly zaslány žádné
příspěvky Oblastem.
Výběrová řízení
Ing. Plánička informoval o potvrzené Strojní investici pro rok 2009 ze strany ČSTV. Na základě tohoto
potvrzení bude vypsáno výběrové řízení na dodávku badmintonového koberce pro rok 2009.
Dále bude také vypsáno výběrové řízení na pořadatele MČR 2010, MMJ ČR 2010 a MM ČR 2010.
Zodpovídá: EK, sekretariát

STK
Předseda STK p. Scheiner informoval o blížících se MČR mládežnických kategorií – U13 v Praze, U17 v Plzni a
U19 v Brně.
P. Scheiner předložil VV žádost od Valerie Ludíkové, která vystoupila z oddílu Sokol Brno Jehnice a chce se
stát členkou ČBaS. VV její žádost schválil s tím, že sl. Ludíková musí zaslat vyplněnou a podepsanou žádost, že
souhlasí se Stanovami ČBaS a zažádat si o vystavení nové licence Sl. Ludíková bude o této skutečnosti
informována.
Zodpovídá: sekretariát

Návrh STK - doplnit do Rozpisu soutěží, že hráč se zahraniční licencí může startovat na otevřených turnajích
kategorie „A“ či „B“, ale body získané na těchto turnajích nejsou započítány do našeho žebříčku. Body můžou
být hráči započítány pouze v případě, že bude mít vystavenou českou licenci. Návrh byl VV odsouhlasen a tato
informace bude doplněna do Rozpisu soutěží od sezóny 2009/2010.
Žádosti o pořádání turnajů dospělých kategorie „A“ a „B“
P. Scheiner vyzval členy VV, aby vyslovili svůj názor jak se stavět k novým žádostem o pořádání turnajů
kategorie „A“ či „B“ – v současné době ČBaS pořádá max. 5 turnajů pro každou kategorii, které mají již
dlouholetou tradici (např. Velká cena Prahy, Mem. P. Sima,…. ). Pokud se přihlásí zcela nový oddíl se zájmem
organizovat turnaj kategorie „A“ či „B“ zda tedy rozšířit počet turnajů či počet nenavyšovat. VV se nebrání
navýšení počtu turnajů, konečné rozhodnutí by mělo ale padnout vždy až dle skutečného počtu případných
zájemců. Návrh – na webové stránky umístit výzvu, která upozorňuje všechny oddíly, že případné žádosti o
pořadatelství již zmíněných turnajů musí být zaslány nejpozději do 30.4.2009. Na základě počtu žádostí poté
komise složená z TMK, STK, EK a KR rozhodne o případném pořadateli. Formulář pro žádost o pořádání
turnaje A (B) je umístěn na web stránkách svazu v kolonce „Archiv“.
Zodpovídá: sekretariát, STK

Dotaz K. Kotyzy na STK – p Vokoun předložil žádost o pořádání MČR družstev kategorie U13. Jak se k této
žádosti STK vyjádří? P. Scheiner již p. Vokounovi na tuto žádost odpověděl a to tak, že v Rozpisu soutěží
neexistuje pro kategorii U13 soutěže družstev. ČBaS pořádá pouze MČR družstev žáků a dorostu bez rozlišení
věkových kategorií. VV by tedy musel schválit zařazení této kategorie družstev do Soutěžního řádu – VV tuto
možnost neodsouhlasil, zástupci oblastí souhlasí se zachováním stávajícího stavu (pro byla pouze JČ oblast). P.
Scheiner doporučuje, aby JČ kraj pořádal soutěže družstev kategorie U13 s republikovým rozsahem.

ČBOS
Ing Musil informoval o splnění úkolu z minulého jednání VV – snížení vyplácených odměn za provoz webových
stránek. ..
Ing. Musil informoval VV o čerpání ČBOS k 31.3.2009. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou podepsány či
v pokročilejším jednání smlouvy, které by pokryly plánované náklady, vyzval opětovně všechny členy VV o
nalezení případných sponzorů.
Na druhé straně se podařilo získat finance na letenky na Sudirman Cup, který proběhne od 9.5-17.5 v Číně –
děkujeme.
Ing. Dostál se opětovně omlouval, že vzhledem k pracovním vytíženostem není schopen věnovat se
marketingové činnosti v takové míře jaké je třeba. Doposud se mu nepodařilo najít vhodného nástupce či
spolupracovníka, který by výrazně pomohl.

TMK
P. Vorel informoval o ME družstev, které proběhlo ve dnech 10.-15.2. 2009 v Liverpoolu a o MEJ družstev a
jednotlivců, které proběhlo ve dnech 3.-12.4.2009 v Miláně. Podrobné informace mohli všichni sledovat na
webových stránkách ČBaS.
MS družstev – Sudirman Cup 2009, Guangzhou Čína 9.-17.5 2009
Nominace na MS družstev – Koukal Petr, Vondra Jan, Fröhlich Jan, Ludíková Kristína, Benešová Martina
Náhradníci: Pavel Florián, Hana Milisová
Trenér: Vorel Ladislav
Nominovaným budou uhrazeny veškeré pobytové náklady.
MS dospělých Indie 10.-16.8.2009

Vzhledem ke krizovému rozpočtu TMK pro sezónu 2009/2010 budou na MS nominováni s podporou ČBaS
hráči Koukal Petr, Vondra Jan, Ludíková Kristína. Tito hráči obdrží příspěvek od ČBaS ve výši 15 000,-Kč.
Ostatní hráči a hráčky, kteří se na MS kvalifikují, mohou startovat pouze na vlastní náklady nebo na náklady
oddílů.
Smlouvy s reprezentanty
P. Vorel předložil ke schválení návrh TMK na příspěvek 2000Kč/měsíce to pro tyto hráče : Koukal Petr, Vondra
Jan, Florián Pavel, Bitman Jakub, Kopřiva Tomáš, Ludíková Kristína. VV návrh TMK schválil. S hráči budou
podepsány nové Smlouvy.
Zodpovídá: TMK, sekretariát
Směrnice trenérů
Předseda TMK informoval o Nové směrnici trenérů, která bude dokončena v nejbližších dnech a bude poslána
všem členům VV k prostudování a případné diskuzi na příští schůzi VV.

KR
P. Kolář informoval, že na schůzi VV dne 4.12.2008 bylo schválena pravidlo pro rozhodčí týkající se Oblastních
soutěží, které je však v rozporu se Soutěžním řádem ČBaS a žádá o nápravu.
V zápise č.6/2008 je uvedeno
Ing Škácha dále zdůraznil, aby STK jednotlivých oblastí řádně kontrolovala, zda jednotlivé oblastní turnaje byly
řízeny kvalifikovanými rozhodčími – VV však tuto problematiku řešil již na minulé schůzi VV a shodl se na
tom, že jednotlivé oblasti si toto pravidlo o tom, který rozhodčí smí rozhodovat daný turnaj mohou dát do svého
rozpisu soutěží. Není to tedy povinnost, ale pouze doporučení.
V soutěžním řádu je však specifikováno kdo je vlastně rozhodčím a výše zmíněné doporučení je tedy v rozporu
s řádem. VV tedy ruší výše zmíněné doporučení ze dne 4.12.2008 a dle Soutěžního řádu je povinností každé
Oblasti, aby do svých Rozpisů soutěží zahrnulo pravidlo, že turnaj může rozhodovat pouze kvalifikovaný
rozhodčí.
Návrh KR
KR navrhla, aby hráčům, kteří opětovně zapomenou licenci či budou mít licenci prošlou byla udělena pokuta.
VV s návrhem souhlasí – výše pokuty bude navržena a schválena na příštím jednání VV a poté bude tato částka
zapracována do Sazebníku ČBaS.
Zodpovídá: KR, EK

5.) OBLASTI
JM
p. Vorel informoval VV o jednání s obchodním centrem Olympie v Brně, kde by měl proběhnout tzv. „Víkend
s badmintonem“ a to jak za účasti našeho nejlepšího hráče Petra Koukala, tak i za účasti zahraničních hvězd.
Dále se p. Vorel dotazoval na možnost odkupu 2 vyřazených koberců pro zájemce badmintonové haly. Tato
možnost bude ověřena a p. Vorel bude o případné možnosti informován.
Zodpovídá: sekretariát.

ZČ
Ing. Nováková pozvala všechny přítomné na MČR U17, které proběhne v Plzni a to v pátek 1.5.a sobotu 2.5.
Nadace sportovní mládeže
Ing. Nováková informovala o výstavě badmintonu, která proběhla v Plzeňské radnici a to pod záštitou Nadace
sportující mládeže. Výstava byla zahájena autogramiádou P.Koukala – fota této autogramiády byly k vidění na
webových stránkách ČBaS. Část dokumentů z výstavy bude k vidění př i MČR U17 v Plzni.
Síň Slávy
Ing Nováková upozornila, že na webových stránkách není doplněna osobnost, která byla přijata do Síně slávy při
MČR 2009 v Liberci.
Informace v podobné struktuře jako v minulosti bude na web doplněna.
Zodpovídá: sekretariát
VČ
Ing. Tomek se také dotazoval na případný odkup 2 vyřazených koberců – sekretariát tuto možnost ověří.

6) RŮZNÉ
BEC Annual Delegate´s Meeting, 4.4.2009 Milán
Ing. Musil informoval VV o BEC Meetingu, který proběhl při MEJ v Miláně, a kterého se osobně zúčastnil.
Došlo ke změně struktury, při které byla zrušena komise, kterou vedl M. Hnilica – struktura BE kopíruje
strukturu BFW. Jedním z tématů bylo možné zařazení kategorie U23 do oficiálních soutěží.

Sněm – pátek 19.6.2009 od 15:00
Termín příštího jednání VV ČBaS úterý 9.6. 2009

Zapsala: Mgr. Procházková, 27.4.2009

