
 

Zápis č. 54 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 18. 1. 2022 v Praze 

 

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, J. Mayer, I. Zach, P. Vrážel, P. Čeněk, T. Kotrč, J. Zídek, M. Konečný – 

GS, Z. Latík,  

Omluveni: D. Kurucz, 

 

54.1. Kontrola Zápisu č. 53  
47.2.9. Výbor diskutoval o procedurálních záležitostech týkajících se jednání Výboru. 
 K diskuzi se vrátí na příštím jednání.  
 18.7. Úkol trvá 
 4.10. Úkol trvá 
 29.10. Z. Bříza, Z. Latík a M. Konečný předloží na příštím jednání návrhy na 
případné úpravy procedurálních záležitostí. 
 8.12. Úkol trvá 
 18.1. Výbor rozhodl, že případnou úpravu procedurálních záležitostí předá 
do agendy členům Výboru, kteří budou zvoleni v letošních volbách. 
 

  53.2. Harmonogram příprav na VH 2022 
    Výbor stanovil termín VH 2022 na 2. 5. 2022, v 13:00 v hotelu Pyramida 
 
   53.3. Jednání s představiteli regionálních výborů   
    Jednání proběhne v lednu. 
    18. 1. GS informoval, že jednání proběhne 19. 1. 2022 
   
   53.4. Návrh rozpočtu 2022 

Z. Bříza a M. Konečný informovali o průběhu tvorby rozpočtu ve spolupráci 
s poradenským orgánem.  
 Výbor zprávu přijala a uložil M. Konečnému úkol, aby konečná verze 
rozpočtu pro rok 2022 byla naplánována s přebytkem minimálně 2 000 000,- Kč 
 Z. Bříza a GS informovali o závěru poradenského orgánu a ostatních 
dočasných komisí. Rozpočet je částečně rozpracován na základě parametrů výzvy 
z NSA, jsou do něho zapracovány návrhy komisí, nicméně konečnou verzi rozpočtu 
bude nutno dopracovat až na základě vyhlášení alokace finančních prostředků z NSA.  
 Výbor zprávu přijal 
 

   53.5.8. Výbor diskutoval možnost formy poděkování zdravotnickým zařízením a 
jejich personálu v boji proti pandemii.  
 Výbor pověřil GS předložením návrhu na příštím jednání.  



 

 18.1. Výbor tento bod odložil s odkazem na monitorování pandemického 
stavu.  
 

54.2. Jednání s předsedou /zástupci/ Legislativní komise 
 P. Hlaváček informoval o stávající situaci ohledně podnětů pro VH. 
 Výbor informaci přijal 
 
54.3. Různé 
 54.3.1. Výbor projednal návrh úpravy stanov v souladu s návrhy na úpravu od členů 

ČBF.  
 Po diskuzi s P. Hlaváčkem pověřil Výbor legislativní komisi, aby předložila členům 

Výboru konečnou verzi stanov nejpozději do 31. 1. 2022 
 54.3.2. Z. Bříza a P. Vrážel, informovali členy Výboru o jednáních a závěrech komisí, 

ustanovených na VH 2021.  
  Komise pro analýzu struktury oblastí a soutěží navrhuje snížit počet regionů 

na 6, širší plénum ostatních komisí navrhuje počet 7. V souvislosti s úpravou oblastí, 
byl předložen návrh na revizi NRL.  

  Komise pro rozvoj oblastí a podpory vzniku nových klubů a začínajících 
trenérů navrhuje do každé oblasti implementovat oblastního trenéra. Komise dále 
navrhla, aby soutěže do U15 byly řízeny z regionů a také, aby bylo do termínové 
listiny soutěží zařazeno více přestávek v soutěžích, které by se daly využít např. pro 
regionální srazy.  Komise také navrhla zvýšit objem finančních prostředků, aby bylo 
možno zajistit rozvojové programy v oblastech.  

  Komise pro tvorbu rozpočtu navrhla zaměnit výši příspěvku na rozhodčí u 
mládeže a dospělých. Návrh zní 200,- Kč na mládež a 100,- Kč na utkání dospělých. 
Komise jednoznačně souhlasí s Výborem, že rozpočet na rok 2022 musí být plánován 
s přebytkem 2 000 000,- Kč.  
 Výbor zprávu přijal a jednotlivými tématy se bude zabývat tak, aby bylo 
možno ucelený dokument předložit na VH. 
54.3.3. Z. Bříza informoval Výbor, že NSA vypsala výzvu Podpora státní reprezentace 
žen kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022.  
 Výbor pověřil D. Kurucze úpravou rozpočtu, dle zveřejněných faktů. 
54.3.4. Z. Bříza informoval o aktuální situaci s Universitními týmy a Universiádními 
hrami. Aby bylo možno poslat na Universitní hry i muže, bude nutné finančně 
participovat na nákladech výpravy. 
 Výbor zprávu přijal a uložil GS úkol, aby upřesnil náklady a zapracoval je do 
rozpočtu. 
54.3.5. GS informoval o programu jednání s předsedy oblastí, které se uskuteční 19. 
1. 2022. Za Výbor se jednání zúčastní předseda ČBF a I. místopředseda. 
 Výbor zprávu přijal. 
54.3.6. GS informoval Výbor o průběhu příprav na ME 2022. 
 Výbor zprávu přijal 
54.3.7. Výbor se zabýval pořadatelstvím F4 ČP.  
 Rozhodnutí o pořadatelství odložil na příští jednání. 



 

54.3.8. Výbor rozhodl, že Basketbalista roku se uskuteční 6. 8. 2022 v Mariánských 
Lázních. 
54.3.9. Výbor rozhodl, že CZ ACADEMY, která je v současnost organizačně zařazena 
pod KVBCH, bude samostatnou organizační složkou a s vlastním statutem a to od 1. 
2. 2022 
54.3.10. Výbor schválil nový organizační řád, který předložil Z. Latík a pověřil 
sekretariát jeho uveřejněním na webových stránkách federace. 
54.3.11. Výbor dává na vědomí vznik subjektu Česko dribluje s.r.o., jehož vznik byl 
avizován zápisem č. 51 pod číslem 51.6.1. 
54.3.12. Výbor schválil vyjádření zájmu o pořadatelství jedné ze skupin MS 2027  
 

 
 
 
 
 
 
 
Příští schůze Výboru je 16. 2. v 13:00 

 
 
 
Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 


