
U S N E S E N Í  

Valné hromady ČBF ze dne 20. 9. 2021 a 18. 10. 2021 

 

 

 

A. Valná hromada ČBF zvolila: 

 

1. Předsedu Valné hromady ČBF a pracovní orgány dle Stanov ČBF. 

 
 

 

B. Valná hromada ČBF projednala a schválila: 

 

1. Jednací řád dle návrhu předloženého Výborem ČBF 

2. Zprávu Výboru ČBF pro Valnou hromadu za rok 2020, přednesenou Předsedou ČBF a garanty jednotlivých 

oblastí basketbalového hnutí. 
3. Výroční zprávu ČBF za rok 2020, ve znění doplněném auditorem s vypuštěním článku 4. 

4. Zřízení Komise pro analýzu a struktury soutěží. 

5. Zřízení Komise pro rozvoj oblastí a vznik nových klubů. 
6. Zřízení Komise pro tvorbu rozpočtu. 

7. Zřízení Komise pro revizi a tvorbu Stanov ČBF.  

8. Řádnou účetní závěrku ČBF z. s. za rok 2020, včetně hospodářského výsledku po zdanění ve výši: 
    Hlavní činnost:   Hospodářská činnost:  Celkem: 

Výnosy: +183 497 270,- Kč +1 000 000,- Kč +184 497 270,- Kč 

Náklady: -177 464 656,- Kč -133 000,- Kč -177 597 656,- Kč 

Celkem:  +6 032 614,- Kč +867 000,- Kč +6 689 614,- Kč 

Zaúčtování výsledku hospodaření v celkové výši +6 899 614,- Kč s tím, že zisk bude zúčtován na účet 

nerozděleného zisku z minulých let. 
9. Rozpočet ČBF z. s. na rok 2021 předložený Výborem ČBF jako rozpočet přebytkový ve výši:  

Výnosy:  +160 587 tis. Kč 

Náklady: -158 319 tis. Kč 

Daň: -133 tis. Kč 
Celkem HV (po zdanění):  2 135 tis. Kč 

10. Zprávu Dozorčí a odvolací rady ČBF, přednesenou Předsedou Dozorčí a odvolací rady ČBF. 

11. Valná hromada ČBF schválila uzavření víceleté smlouvy na audit se společností NEXIA AP. 
12. Změny Basketbalových řádů, které jsou přílohou zápisu z jednání, a tím i nové plné znění upravených 

Basketbalových řádů ČBF. 

 
 

 

C. Valná hromada ČBF projednala a vzala na vědomí: 

 

1. Valná hromada ČBF vzala na vědomí výsledek hospodaření ČBF s. r. o. za rok 2020 po zdanění v celkové 

výši +8 636 239,- Kč s tím, že zisk bude zúčtován na účet nerozděleného zisku z minulých let. 

2. Valná hromada ČBF vzala na vědomí celkový výsledek hospodaření Skupiny ČBF za rok 2020, po zdanění, 
ve výši 15 535 853,- Kč. 

3. Valná hromada ČBF vzala na vědomí rozpočet Skupiny ČBF na rok 2021 ve výši 8 143 tis. Kč. 

4. Valná hromada ČBF vzala na vědomí rozpočet ČBF s.r.o. na rok 2021 ve výši 6 008 tis. Kč 

 
 

 

D. Valná hromada ČBF zmocňuje Výbor ČBF: 
 

1. Valná hromada ČBF zmocňuje Výbor ČBF k operativním úpravám rozpočtu České basketbalové federace z. 

s. na rok 2021 s tím, že bude dodržena celková kladná bilance rozpočtu i s využitím zdrojů ČBF, s. r. o.“ 
 

 

 

 



 

E. Valná hromada ČBF ukládá: 

 

1. Výboru ČBF: 

a) Zajistit zveřejnění zápisu z jednání VH ČBF na internetových stránkách ČBF. 
Termín: do 29. 10. 2021 

 

b) Zajistit na internetových stránkách ČBF zveřejnění úplného znění valnou hromadou schválených a 

upravených Basketbalových řádů ČBF. 
Termín: do 22. 10. 2021 

 

c) Důsledně dbát toho, že ve smyslu Stanov ČBF je Výbor ČBF výkonným a řídícím kolektivním orgánem 
ČBF, který své rozhodovací kompetence při přijímání rozhodnutí a opatření, zejména při sjednávání práv 

a závazků, jakož i při uzavírání obchodních smluv jménem ČBF, musí vždy přijímat ve sboru, většinovou 

vůlí svých členů a svá rozhodnutí zaznamenávat v zápisech tak, aby vždy bylo dohledatelné, že tato zásada 

byla dodržena." 
Termín: průběžně 

 

d) Projednat diskusní příspěvky přednesené na VH a přijmout k nim odpovídající závěry 
Termín: do 5. 11. 2021 

 

2. Delegátům Valné hromady: 
 Seznámit členy ve svých klubech se závěry Valné hromady ČBF. 

 

 

 
V Praze, dne 18. října 2021  

 

Za návrhovou komisi: Ing. Zdeněk Bříza, Mgr. Robert Vyklický, Jan Lejčko 


