
 

 

Zápis č. 45 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 23.3.2021 v Praze 

 

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, J. Mayer, I. Zach, P. Vrážel, P. Čeněk, T. Kotrč, D. Kurucz, M. 

Konečný – GS, Z. Latík, J. Zídek, 

 

45.1. Kontrola Zápisu č. 44   
 

   42.2. Harmonogram příprav na VH 2021 
  Výbor stanovil předběžný termín Valné hromady na 12.4.2021. Termín bude 

upřesněn v souvislosti s platnými opatřeními v boji proti pandemii Covid 19. 
   Odloženo na příští schůzi Výboru 
   S odkazem na vývoj pandemické situace byl stanoven termín VH 2021 na 

20.9.2021 
 
  42.3. Návrh rozpočtu 2021 - druhá verze 

Z. Bříza informoval členy Výboru o nově vypsaném programu od NSA Podpora 
sportovních svazů 2021. Vzhledem k nově nastaveným kritériím ještě nebylo možno 
v krátkém časovém úseku sestavit rozpočet na rok 2021. Výbor potvrdil svoje 
rozhodnutí z minulé schůze uvedené v bodě 41.2. 
 Z. Bříza a M. Konečný prezentovali návrh rozpočtu 2021. Vzhledem 
k nejasnosti výše finančních prostředků, které NSA poskytne ČBF v roce 2021, jde 
stále o návrh rozpočtu, jehož konečná verze bude schválena po zveřejnění výše 
dotace z NSA. 
 Odloženo na příští schůzi Výboru 
 Z. Bříza a M. Konečný předložili návrh Rozpočtu – příjmů a výdajů vztažených 
k účetnímu období 2021. Výbor předloženou verzi schválil.  
 

  42.4.5. Výbor rozhodl, že v březnu navrhne systém postupu, popřípadě rozšíření 
nejvyšších soutěží mužů a žen. 

   Odloženo na příští schůzi Výboru. 
   Úkol stále trvá. 

 
42.4.10. Výbor projednával situaci ohledně Vkladů do soutěží vzhledem k situaci v 
sezóně 2020/2021. Výbor rozhodl, že na lednové schůzi v závislosti na vývoji 
protiepidemických opatření rozhodne o poměrném snížení Vkladů do soutěží pro 
sezónu 2021/2022. 
 Vzhledem ke stále nejasné situaci ohledně epidemie Covid 19 Výbor 
posunul rozhodnutí na příští jednání Výboru.  



 

 G.S. prezentoval dopad snížení Vkladů do soutěží na Rozpočet v roce 2021. 
 Výbor se rozhodl, že vzhledem k situaci v právě probíhající sezóně 
2020/2021 ruší Vklady do soutěží pro sezónu 2021/2022.  
 
43.3.1. Výbor se zabýval návrhem STK k pokračování soutěží po ukončení omezujících 
nařízení v rámci boje proti pandemii Covid 19.  
 Výbor rozhodl že: 

- Vzhledem k mimořádné situaci dojde v soutěžích řízených STK a v I. LM  
 k posunutí přestupního termínu a to do 31.3.2021 
- V sezóně 2020/2021 ve všech soutěžích ČBF nikdo nesestupuje a nikdo 

  nepostupuje 
- V momentě, kdy MZ ČR uvolní podmínky pro sportovaní neprofesionálních 

sportovců, navrhne STK ČBF systém soutěže pro každou soutěž řízenou STK 
a I. LM. Při tvorbě soutěží je nutné zohlednit, a případně i přizpůsobit 
systém kvalifikací v některých soutěžích na následující ročník.  

STK předložilo návrh systémů soutěží. Výbor projednání tohoto bodu odložil na 
příští schůzi. 

Výbor pojednal předložený návrh KVBCH a KVBD a schválil předložené 
návrhy pro kategorie U17 a U19 s tím, že pověřil obě komise dopracovat systém 
kvalifikací do soutěží. Dále Výbor projednal návrh P. Čeňka pro kategorii U15. 
Předložený návrh Výbor schválil s tím, že pověřil STK k dopracování návrhu systému 
kvalifikací do soutěží. 

 
  44.2. Kontrola přípravy na VH 2021 

 Odloženo na příští schůzi Výboru 
 Body 44.2., 44.3. 44.5. 44.6. a 44.7, tedy všechny body vztahující se k VH 
2021 jsou odloženy na červnovou schůzi Výboru. 

   
  44.3. Schválení Rozpisu soutěže 3x3  
   Odloženo na příští schůzi Výboru 
   Vzhledem k epidemiologické situaci není doposud znám rozsah soutěže a 

proto dokumenty pro soutěže 3x3 nebyly předloženy 

  

  44.8.4. Výbor odložil na příští jednání stanovení termínu akce Basketbalista 

   roku. 

  Výbor stanovil termín Basketbalisty roku na červen 2021. Vzhledem 

k pandemické situaci proběhne letošní ročník online formou. Přesné datum 

dojedná M. Peterka se zástupci ČT. 

 

44.8.5. Výbor se zabýval návrhem na projekt E-sport, který přednesl GS. Výbor 

pověřil GS monitorováním prostředí a předložit zprávu v květnu 2021. 

 

 



 

45.2. Různé 

45.2.1. Vzhledem k tomu, že většina členů Legislativní komise rezignovala na 

svoje členství v Legislativní komisi a komise se stala nefunkční, jmenoval 

Výbor novou Legislativní komisi ve složení: 

Ing. Pavel Hlaváček  - předseda   

Josef Opava      

JUDr. Daniel Rada      

Mgr. et. Bc. Matěj Sýkora      

Mgr. Robert Vyklický  

45.2.2. Výbor schválil R. Šnábla jako trenéra ženské složky reprezentačních 

družstev 3x3. 

45.2.3. Výbor se zabýval návrhy na úpravu stanov, které dostal od členů ČBF 

a konstatoval, že návrhy byly podány v termínu a proto pověřil Legislativní 

komisi, aby tyto návrhy předložila k projednání na Valné hromadě 2021. 

45.2.4. GS informoval, že regionální manažeři budou spolupracovat 

s Technickou komisí na kontrole a pasportizaci tělocvičen a hal. Výbor vzal 

tuto informaci na vědomí. 

45.2.5. Výbor schválil rámcovou smlouvu s auditorskou společností Nexia 

45.2.6. Předseda výboru ČBF informoval výbor o důvodech změny kancelářských 
prostor. Tato informace bude v písemné formě předložena na příštím výboru ČBF. 

 

 
 

 

Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 

 

 


