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1. Úvod 

 

Vážení, 

 

Česká basketbalová federace z. s. je sportovní organizací s celostátní působností a 

rozsáhlými mezinárodními aktivitami, realizovaná účastí v mezinárodních soutěžích 

národních družstev, klubových družstev, působením trenérů i rozhodčích, organizací 

mezinárodních soutěží, účastí v orgánech mezinárodní organizace FIBA. 

 

Rok 2020 byl rokem velice složitým v důsledku celosvětové pandemie COVID 19, 

která způsobila přerušení všech domácích i zahraničních soutěží a s jejímiž důsledky – 

sportovními a ekonomickými se potýkáme a budeme muset nadále potýkat. 

 

Ve složitém ekonomickém prostředí zvyšujeme efektivitu využití finančních 

prostředků ve prospěch rozvoje basketbalu a věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat 

i v roce 2021. 

 

Těším se na spolupráci s Vámi, hráči, trenéry, rozhodčími, funkcionáři, fanoušky i 

příznivci z řad rodinných příslušníků a přátel basketbalu. A samozřejmě také s našimi 

obchodními partnery, médii i reklamními partnery. 

 

 

 

JUDr. Miroslav Jansta 

Předseda České basketbalové federace z. s. 

 

 

 

 

  



 

2. Česká basketbalová federace z. s. 

 

2.1 Strategie, strategické projekty 

 

Naší vizí je „My jsme basketbal, basketbal s nejvyššími cíli“ – prezentovaný 

sloganem „Zamiř výš, hraj basketbal!“, sport, který definujeme jako otevřený, vzrušující, 

chytrý, společný, pokrokový, rebelující, odpovědný, svěží a dynamický. To jsou naše 

hodnoty. 

 

Naší misí je „více pro basketbal“. A z toho vyplývají naše strategické cíle: 

- Zvyšovat počet aktivních hráčů, trenérů, funkcionářů v klubech, rozhodčích a komisařů. 

- Zvyšovat kvalitu dovedností hráčů, trenérů, funkcionářů v klubech, rozhodčích a 

komisařů. 

- Rozvíjet dobré vztahy s národními a nadnárodními, sportovními i společenskými 

elitami. 

- Vytvářet podmínky pro sympatizující občany České republiky. 

- Vytvářet a formovat basketbalovou komunitu mládeže. 

- Stabilizovat basketbal jako třetí sport v České republice. 

- Podporovat organizačně, personálně, materiálně i finančně basketbalovou disciplínu 

3x3. 

- Podporovat informační platformy a mediální aktivity. 

- Realizovat aktivity k získání finančních prostředků ve prospěch mládeže. 

- Soustřeďovat finanční prostředky na rozhodující basketbalové projekty. 

- Zvyšovat kvalitu řízení federace na všech stupních řízení. 

- Zlepšovat sportovní i organizační úroveň basketbalových soutěží v České republice. 

 

Tyto pak do praxe transformujeme prostřednictvím našich strategických projektů.  

 

2.2 Profil, subjekty, činnost 

 

 

Spolek Česká basketbalová federace z. s. je řídící právnickou osobou basketbalu 

v České republice a uznávanou oficiální autoritou mezinárodní organizace FIBA. 

Ve své vlastní činnosti se Česká basketbalová federace z. s. zabývá organizováním 

celostátních a mezinárodních soutěží, se všemi aktivitami, které tuto hlavní činnost 

provází. 

Kromě běžných řídících činností hlavního spolku, poskytuje svým pobočným 

spolkům především služby v oblasti strategie, rozvoje řízení, marketingu, provozních 

služeb, poradenství i služeb v oblasti informačních technologií. 



 

 

Má deset regionálně organizovaných pobočných spolků:  

ČBF - Pražský basketbalový svaz, evidenční číslo ČBF 01, IČ: 227 09 053  

Hanusova 347/16, Michle (Praha 4), 140 00 Praha  

zapsáno 1. ledna 2014 

 

ČBF - Oblast Střední Čechy, evidenční číslo ČBF 02, IČ: 011 77 702  

Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha  

zapsáno 1. ledna 2014 

 

ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03, IČ: 227 13 701  

Máchova 108, Strakonice I, 386 01 Strakonice  

zapsáno 1. ledna 2014 

 

ČBF - Oblast Západní Čechy, evidenční číslo ČBF 04, IČ: 011 71 542  

Úslavská 2357/75, Východní Předměstí (Plzeň 2 - Slovany), 326 00 Plzeň  

zapsáno 1. ledna 2014 

 

ČBF - Oblast Karlovy Vary, evidenční číslo ČBF 05, IČ: 012 03 941  

Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01 Karlovy Vary 

 

ČBF - Oblast Severní Čechy, evidenční číslo ČBF 06, IČ: 227 09 061  

Jateční 1026/18, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem  

zapsáno 1. ledna 2014 

 

ČBF - Oblast Východní Čechy, evidenční číslo ČBF 07, IČ: 226 06 971  

Eliščino nábřeží 777/5, 500 02, 500 02 Hradec Králové  

zapsáno 1. ledna 2014 



 

 

ČBF - Oblast Jižní Morava, evidenční číslo ČBF 08, IČ: 227 09 339  

Zámečnická 90/2, Brno-město, 602 00 Brno  

zapsáno 1. ledna 2014 

 

ČBF - Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09, IČ: 227 15 746  

Ostrava 2, Vítkovická 3083/1  

zapsáno 1. ledna 2014 

 

ČBF – Oblast střední Morava, evidenční číslo ČBF 10, IČ: 227 09 720,  

Bořivojova 235/1, 779 00 Olomouc 

zapsáno 1. ledna 2014 

 

Marketingové, poradenské a obchodní záležitostí zajišťuje pro spolek dceřiná 

společnost ČBF s.r.o., IČ 624 15 409 se sídlem Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, 160 

17, s předměty činnosti:  

- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb,  
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

2.3 Členové 

 

ČBF sdružuje jako své členy: 

- Fyzické osoby: hráče, trenéry, rozhodčí, komisaře, funkcionáře, jakož i další jednotlivce 

působící v basketbalovém hnutí. 
- Právnické osoby: tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a jiné právnické osoby jakožto 

subjekty působící v jednotlivých místech svého sídla. Dále pak subjekty, které řídí soutěže.  

 

2.4 Charakteristika spolku, vznik, orgány, vedení, vnitřní struktura 

 

IČ: 457 70 778 – Česká basketbalová federace z. s. (ČBF), je právnickou osobou charakteru 
spolku s vlastní právní osobností.  

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, 

dne 24. května 1990. 
Jako spolek byla zapsána do veřejného rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, 

sbírka listin L444, dne 18. září 2014.  



 

Sídlem společnosti je budova České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, 160 
17. 

 

 

Valná hromada ČBF. 
Nejvyšším orgánem je Valná hromada ČBF, která je tvořena shromážděním členů ČBF s 

hlasem rozhodujícím, členů ČBF s hlasem poradním a pozvaných hostů: 

- Členové ČBF s hlasem rozhodujícím jsou veškeré právnické osoby, které jsou členy 
ČBF. 

- Členové ČBF s hlasem poradním jsou veškeré fyzické osoby, které jsou členy ČBF a 

členové orgánů ČBF.  

 

Výbor ČBF: 

Statutárním orgánem je Výbor ČBF, který je výkonným a řídícím orgánem ČBF v období 

mezi Valnými hromadami ČBF. Realizuje usnesení Valné hromady ČBF, výkon pravomocí a 

působností, které jsou posláním ČBF a zajišťuje provoz ČBF v organizační, sportovně-technické 
ekonomické oblasti. 

Do Výboru ČBF byli v roce 2017 zvoleni tito členové: 

Předseda: JUDr. Miroslav Jansta 
1. Místopředseda: Ing. Zdeněk Bříza  

Místopředseda: Jiří Zídek 

Členové: Ing. Petr Čeněk, Ing. Tomáš Kotrč, Ing. Daniel Kurucz, Ing. 
Josef Mayer, JUDr. Petr Vrážel, Ing. Ivan Zach. 

 

Během roku 2020 nedošlo k žádné změně ve složení Výboru ČBF. 

 

Dozorčí a odvolací rada ČBF:  

Kontrolním a revizní orgánem je Dozorčí a odvolací rada ČBF. Rada vykonává rovněž 
činnost odvolacího orgánu II. stupně v případech, specifikovaných stanovami a Vnitřními 

předpisy ČBF. 

Dozorčí a odvolací rada ČBF pracovala v roce 2020 ve složení, které se nezměnilo od její 
volby valnou hromadou: 

Předseda: Zdeněk Latík 

Místopředseda: Jiří Němec 

Členové: MUDr. Jaroslava Kohoutová, Jaroslav Rozsíval, 
 MUDr. Pavel Zezula. 

 

Sekretariát ČBF: 

Sekretariát ČBF je profesionálně odborně kvalifikovaným pracovištěm, které 

zřizuje Výbor ČBF k realizaci svých rozhodnutí a k zabezpečování všech operativních a 

praktických potřeb ČBF i jejích orgánů. 

Za řízení Sekretariátu ČBF odpovídá Generální sekretář ČBF, kterého jmenuje a 

odvolává Výbor ČBF. Je jím Michal Konečný. 

 



 

Vnitřní struktura ČBF: 

Vnitřní strukturu tvoří: 

- Zájmová sdružení členů, která nemají právní subjektivitu, ale fungují podle 

statutu, který schvaluje Výbor ČBF. (Česká asociace basketbalových rozhodčích, Česká 

asociace basketbalových trenérů, Česká asociace minibasketbalu) 

- Komise, které jmenuje pro své potřeby Výbor ČBF (soutěžní, legislativní, 

disciplinární, mládeže, metodickou atd.) 

- Specialisté, které jmenuje Výbor ČBF pro své potřeby (matriční komisař, 

metodik, apod.) 

 

3 Činnost 

 

3.1 Hospodářská situace 

 

Hlavní činností ČBF je provozování basketbalu jakožto veřejně prospěšné činnosti. 

Jakákoli vedlejší hospodářská činnost ČBF slouží výlučně k podpoře její hlavní činnosti. 

V příloze zprávy je Závěrka ČBF za rok 2020, kterou tvoří Příloha k účetní závěrce 

2020, Rozvaha 2020, Výkaz zisku a ztráty ČBF 2020. 

Hospodaření ČBF skončilo v roce 2020 ziskem ve výši  6 899 614,85.Kč, který je navržen 

zaúčtovat ve prospěch účtu 932 – neuhrazený zisk  minulých let.   

 

 

3.2 Sportovní činnost a související činnosti ČBF 

 

3.2.1 Soutěže: 

V běžné a stabilní zdravotní a ekonomické situace organizuje ČBF následující 

regionální, celostátní a mezinárodní soutěže v basketbalu a basketbalu 3x3: 

 

Regionální a celostátní soutěže v basketbalu jsou organizovány pro ženy a muže, a to 

těchto věkových kategoriích: 

- Minižactvo U11, U12, U13,   

- Žactvo U14 a U15  

- Kadeti U17 

- Junioři U19 

- II. Liga mužů, II. Liga žen 

- I. Liga mužů, I. Liga žen 

- Kooperativa Národní basketbalová Liga   

- Renomia Ženská basketbalová liga 

 



 

Regionální a celostátní soutěže v basketbalu 3x3 jsou organizovány pro ženy a muže a to 

těchto věkových kategoriích: 

- Žactvo U15 

- Junioři U18 

- Dospělí - Chance 3x3 Tour 2020 

 

Vzhledem k celosvětové pandemii, která vypukla začátkem roku 2020 a tomu 

odpovídající situaci v České republice nebyly v roce 2020 dokončeny mládežnické 

soutěže, které byly uzavřeny k 8.3.2020 a ponecháno aktuální pořadí k tomuto datu. Ze 

žádné soutěže se nepostupovalo ani nestupovalo. Bohužel pokračující špatná zdravotní 

situace v ČR nedovolila zahájení a průběh všech soutěží v sezoně 2020/21 s výjimkou 

profesionální soutěže Kooperativa NBL mužů a Renomia  ŽNBL žen. 

Profesionální soutěž mužů Kooperativa NBL byla dohrána bez play-off a byl vyhlášen 

vítěz základní části a nebyl vyhlášen mistr ČR 2020. 

Profesionální soutěž žen Renomia ŽBL byla dohrána a byl vyhlášen mistr ČR 2020 

ZVVZ USK Praha. 

Díky rozvolnění proběhla v roce 2020 i Chance 3x3 Tour. Vítězem v kategorii mužů 

bylo družstvo Epufloor A 3x3 Team a v kategorii žen Team Poland 1. 

 

 

V roce 2020 neorganizovala ČBF žádnou mezinárodní soutěž. 

 

3.2.2 Odborné činnosti v ČBF: 

Trenéři - Česká asociace basketbalových trenérů (ČABT) 

Zájmová složka ČBF, která se významně podílí na výchově trenérů. 

 

Rozhodčí – Česká asociace basketbalových trenérů (ČABR),  

Na řízení všech soutěží včetně Kooperativa NBL a ŽBL se v sezóně 2020/2021 podílí 

celkem 170 rozhodčích, kteří jsou rozděleni do 3 skupin.  

Ve skupině 1 je zařazeno 30 rozhodčích, kteří se primárně podílí na řízení zápasů 

Kooperativa NBL.  

Ve skupině 2 je zařazeno celkem 43 rozhodčích, kteří rozhodují zápasy ŽBL, I. LM a 

extraligy juniorů U19.  

Ve skupině 3 je zařazeno 97 rozhodčích, kteří rozhodují zápasy zbývajících soutěží. 

Pravidelně se konají předsezonní semináře pro všechny skupiny a uskutečnilo se 

třídenní školení rozhodčích I. a II. třídy, kterého se zúčastnilo celkem 23 vybraných 

rozhodčích. 

 

https://play.fiba3x3.com/categories/f6bfce78-9528-4d41-8ee9-cf591da85126/teams/591060c0-fe68-4544-b2b7-176689d5c7ea


 

Minibasketbal – Česká asociace minibasketbalu (ČAMB) 

Finanční podpora klubů. 

Příspěvky na turnaje základních škol.  

Příspěvky na turnaje kategorií mini.   

Příspěvky na minibasketbalové kempy.  

Řízení soutěží, optimalizace soutěží a závěrečných turnajů v minibasketbalu. 

Organizace a řízení soutěží minižactva. 

Úpravy pravidel minibasketbalu. 

Návrhy legislativních změn v minibasketbalu (přestupy, hostování, výjimky, apod.). 

 

3.2.3 Činnost komisí 

3.2.3.1 Komise vrcholového basketbalu chlapců 

Kempy basketbalových nadějí  2019/2020 

Workshopy 

Projekt optimalizace STM - systém Umbrella 

Řízení činnosti RD ČR U15, U16, U17, U18, U20 

Průběžné návštěvy SCM a SpS – tréninky, utkání – zhodnocení, konzultace 

 

3.2.3.2 Komise vrcholového basketbalu mládeže – dívky (KVBMD) 

Sportovně talentovaná mládež (STM). 

Průběžné návštěvy SCM a SpS – tréninky, utkání – zhodnocení, konzultace. 

Vyúčtování dotací v SCM – ekonomické oddělení, detailní kontrola. 

Reprezentace ČR – U15, U16, U17, U18, U20. 

Zhodnocení reprezentační sezóny mládežnických týmů 2019/2020 

Spolupráce s klubovými trenéry a s ostatními trenéry reprezentací – zpětná vazba, 

hodnocení i v průběhu RD sezóny, dohled nad správným rozvojem jednotlivých hráček. 

Kempy basketbalových nadějí  2019/2020 

 

3.2.3.3  Komise basketbalu dětí a mládeže (KBDM) 

Školní basketbal. 

Road Show  

Jr. NBA League 2020. 

Kroužky na školách. 



 

Regionální basketbal. 

Regionální výběry U14  

Nadregionální soutěže (U15/U17/U19)  

Materiální podpora klubů ČBF 

Start Up program – program na podporu menších a začínajících klubů 

Stahovací koše  

Baby Basket – program pro děti 6-9 let 

Míče vel. 5 zdarma pro kluby ČBF 

 

Vzhledem k pandemii Covid 19 bylo velké množství aktivit v roce 2020 přerušeno 

anebo vůbec nezačalo. Stalo se tak např u Jr. NBA League 2020 

 

3.2.3.4  Metodická komise 

Metodická podpora klubů ČBF 

Školení trenérů 

Trenérské semináře 

Vzdělávací institut trenérů 

Impulsy trenérům mládeže 

Web 24VTERIN.CZ 

Spolupráce s TMS ČOV 

Hodina pohybu navíc 

 

3.2.4 Reprezentace 

Mužská reprezentace  

Muži vynikajícím 6.místem z MS v Číně se kvalifikovali do předolympijské 

kvalifikace na olympijské hry. V důsledku koronavirové pandemie byla tato 

kvalifikace a i Olympijské hry přesunuty na rok 2021. 

Byla rozehrána i kvalifikace na Mistrovství Evropy 2021. Vzhledem k tomu, že ČBF 

bude organizátorem jedné skupiny tohoto mistrovství a má zajištěn postup, hrálo české 

družstvo o lepší ranking. Muži v roce 2020 vyhráli jeden zápas a tři prohráli (Celkově 

skončily po dohrání zápasů v roce 2021 na třetím místě ve skupině) 

 

Ženská reprezentace 



 

Ženy úspěšně rozehrály kvalifikaci na Mistrovství Evropy 2021, když vyhrály první 

dva kvalifikační zápasy. (Kvalifikace pak úspěšně dokončily v roce 2021 a budou hrát 

na ME ve Francii a Španělsku.) 

 

Mládežnické soutěže se neuskutečnily. 

 

Neuskutečnily se žádné vrcholné mezinárodní šampionáty v basketbalu 3x3 

 

3.2.5 Klubová reprezentace 

Muži 

Champions League – ČEZ Basketball Nymburk se probojoval mezi posledních 8 – 

bohužel své utkání o postup do semifinále prohrál a skončil tak na 5-8. místě. 

 

Ženy 

Euroleague Women – ZVVZ USK Praha postup do play-off z druhého místa, 

z důvodu Covid 19 se soutěž nedohrála. 

Euro Cup – KP Brno (účast ve skupině),  

 

3.2.6 Domácí soutěže 

Nejvyšší domácí soutěže: 

ŽBL – vítězen vyhlášen ZVVZ USK Praha 

Kooperativa NBL -  nebyl vyhlášen vítěz. V nedohrané soutěži skončil na 1. místě 

tradičně Basketbal Nymburk bez porážky.  

 

Český pohár:  

Muži - vyhrál ČEZ Basketbal Nymburk,  

Ženy - vyhrály Basket Žabiny Brno  

 

Veškeré další domácí soutěže zůstaly nedohrány a družstva si zachovala svoji příslušnost 

v dané soutěži i pro další sezonu. 

 

3.3 Rozvoj 

 

Hlavní strategické projekty ČBF jsou realizovány s několikaletým horizontem. 

V roce 2020 probíhaly tyto hlavní strategické projekty ČBF: 



 

- Vzdělávání mladých trenérů basketbalu. 

- Vzdělávání basketbalových rozhodčích. 

- Systémová podpora basketbalu na základních a středních školách. 

- Rozvoj basketbalové disciplíny 3x3. 

- Webová prezentace a informační základna České basketbalové federace. 

- Kultivace prostředí basketbalových hal. 

 

Projekty jsou realizovány komisemi, zájmovými sdruženími členů ČBF a 

aktivitami Sekretariátu ČBF, prostřednictvím dílčích projektů. Podrobnosti jsou uvedeny 

ve zprávách jednotlivých komisí a zájmových sdružení členů ČBF. Z důvodu pandemie 

Covid 19 se vzdělávací aktivity přesunuly do online prostředí.  

 

3.4 Investice 

 

ČBF má vlastní investiční činnost pouze v oblasti strojních investic – v tomto roce 

nebyly uplatněny žádné investiční nároky. ČBF zaštiťuje investiční činnost v oblasti 

oprav a údržby pro členy ČBF rozdělováním finančních prostředků alokovaných MŠMT 

 

3.5 Zaměstnanci 

 

Počet zaměstnanců Sekretariátu ČBF a profesní struktura je dána vnitřní směrnicí 

Organizační řád ČBF, který schvaluje Výbor ČBF. V roce 2020 měl průměrně 15 

zaměstnanců. 

Zajištění některých činností (trenérů všech reprezentačních družstev, předsedů a členů 

odborných komisí, atd.) je zajišťována externími smlouvami. 

 

3.6 Vztah k veřejnosti 

 

P/R aktivity 

Zásadní aktivitou České basketbalové federace byl přechod na nové webové stránky a 
nová image federace s hlavním komunikačním názvem CZ BASKETBALL 

  

 

3.7 Významné události po datu účetní závěrky 
V období sestavení účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově uvolňují 

opatření v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem 

SARS-CoV-2. I přes pozvolné uvolňování, mohou tato opatření  mít přímý nebo nepřímý dopad 

i na budoucí hospodářskou situaci účetní jednotky a související ocenění majetku a závazků. 
Jelikož v současné době nelze odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, 

nelze konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit. Vedení účetní jednotky se nicméně na 

základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, že předpoklad nepřetržitého 



 

trvání účetní jednotky není ohrožen ani z tohoto důvodu, a tudíž použití tohoto předpokladu pro 
sestavení účetní závěrky je skutečně i nadále vhodné. 

 
 

 

Nebyly žádné významné události. 

 

 

4 Plán a cíle na rok 2021 

 

Výbor ČBF si pro nadcházející období stanovil kromě tradičních základních cílů  -   

pokračování rozvoje mládežnického basketbalu, vzdělávání trenérů a podpora 

regionálnímu basketbalu - překonat důsledky koronavirové pandemie, která zásadně 

ovlivnila sportovní i ekonomické podmínky fungování České basketbalové federace a 

zajistit ve zbývající části roku 2021„normální“ basketbalový život. 

 

K naplňování svých cílů, zejména v oblastním basketbale výbor plánuje úzce se 

zaměřit na podporu klubů zařazených mimo systém STM. Ke zvyšování úrovně 

vzdělávání trenérů výbor plánuje pokračovat v prohlubování spolupráce se zahraničními 

vysoce kvalifikovanými odborníky a organizování trenérských seminářů s participací 

těchto lektorů. Výbor také považuje za velmi důležité rozšířit sbor rozhodčích, a proto 

plánuje speciální podpůrné akce a programy, které by měly pomoci tomuto cíli. 

 

Česká basketbalové federace byla pověřena organizací jedné skupiny Mistrovství 

Evropy mužů 2021, avšak v návaznosti na posunuté LOH do roku 2021 posunula FIBA 

uskutečnění ME mužů až do roku 2022. 

 

 

5 Přílohy 

 

5.1 Zpráva Výboru ČBF o vztazích mezi propojenými osobami 

Výbor ČBF vypracoval Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou 

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., 

zákona o obchodních společnostech a družstvech, za účetní období 2019. 

 

5.1.1 Struktura vztahů: 

Ovládající osoba Česká basketbalová federace z. s. je 100% majitelem ČBF 

s.r.o.  



 

 

5.1.2 Způsob a prostředky ovládání: 

Ovládající osoba vykonává ovládání pomocí svých vlastnických práv, 

prostřednictvím rozhodnutí na valné hromadě společnosti. Mezi způsoby a prostředky 

ovládání společnosti patří rozhodnutí Výboru ČBF. Není speciální ovládací smlouva mezi 

společností a ovládající osobou. 

 

5.1.3 Úloha ovládané osoby: 

V rámci koncernového uspořádání, zajišťuje účetní jednotka ČBF s. r. o. obchodní 

činnosti, související se sportovní činností ČBF. 

 

 

5.1.4 Posouzení o újmě: 

Veškerá jednání a smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním 

styku. Stejně tak byla veškerá poskytnutá a přijatá plnění na základě těchto smluv 

poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto jednání a smluv 

nevznikla ovládané společnosti ČBF s. r. o. žádná újma. 

Společnost Česká basketbalová federace z. s. prohlašuje, že v účetním období roku 

2020 nedošlo k ovlivnění chování společnosti ze strany ovládající osoby, které by 

rozhodujícím a významným způsobem ovlivnilo chování společnosti k její újmě.  

Společnost ČBF s.r.o. prohlašuje, že jí nevznikla žádná újma a není tedy nutné 

posuzovat vyrovnání újmy.  

Výbor ČBF konstatuje, že na základě zhodnocení úlohy společnosti vůči ovládající 

osobě nevyplynou žádné zvláštní výhody anebo nevýhody, plynoucí ze vztahů mezi 

společností a jí ovládající osobou. 

Pro společnost Česká basketbalová federace z. s., její úloha vůči ovládající osobě, 

nepředstavovala žádné riziko a není třeba tedy uvádět zda, jakým způsobem a v jakém 

období byla či bude vyrovnána újma. 

 

5.1.5 Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů: 

Výbor ČBF konstatuje, že na základě zhodnocení úlohy společnosti vůči ovládající 

osobě a osobám ovládaným stejnou ovládající osobou, společnosti nevyplynou žádné 

zvláštní výhody anebo nevýhody, plynoucí ze vztahů mezi společností a jí ovládající 

osobou. 

 

 

  



 

5.2 Zpráva Výboru ČBF pro jednání Valné hromady 

 

Společnost ČBF kromě běžných řídících činností basketbalu v České republice, 

poskytovala v účetním období především služby v oblasti strategie, rozvoje řízení, 

marketingu, personalistiky, provozních služeb, finančních služeb a poradenství, dále 

služeb v oblasti informačních technologií pro členy ČBF a zapsané pobočné spolky. 

 

 

5.2.1 Plnění rozpočtu, podnikatelská činnost a majetek 

ČBF neprovádí podnikatelskou činnost. Hospodářský výsledek je + 7 032 614,85 

Kč před zdaněním. Stav majetku České basketbalové federace z. s., odpovídá údajům, 

uvedeným v účetní závěrce, sestavené za účetní období roku 2020 a podléhající auditu. 

 

 

5.2.2 Výbor ČBF 

Výbor ČBF pracoval v účetním období roku 2020 v devítičlenném složení a řádně 

plnil úkoly, které pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů, dále stanov 

společnosti a rozhodnutí valné hromady ČBF. 

Výbor ČBF řídil činnost společnosti, včetně řádného vedení účetnictví. 

Výbor ČBF předkládá valné hromadě, která hodnotí účetní období roku 2020, řádně 

schválenou účetní závěrku společnosti a návrh Výboru ČBF na zúčtování hospodářského 

výsledku. 

Výbor ČBF zpracoval Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou. 

Výbor ČBF zpracoval Výroční zprávu společnosti Česká basketbalová federace z. 

s. za rok 2020. 

Výbor ČBF se na svých jednáních zabýval především hospodařením ČBF a 

naplňováním dlouhodobých záměrů v rozvojové a sportovní činnosti ČBF. 

 

 

V Praze dne 18.6.2021 JUDr. Miroslav Jansta 

 Předseda České basketbalové federace z. s. 

 

 

 

 

 



 

5.3 Zpráva Dozorčí a odvolací rady ČBF 

 

Zpráva Dozorčí a odvolací rady České basketbalové federace z. s. bude přiložena po jejím 

schválení Valnou hromadou ČBF. 

 

 

5.4 Účetní závěrka včetně přílohy k účetní závěrce 

 Přílohy :  Výkaz ztráty a zisku 

          Příloha k účetní závěrce ČBF – rok 2020 

          Rozvaha 

 

 


