
 

Zápis č. 1 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 16.5.2022  

 

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, P. Vrážel, P. Čeněk, T. Kotrč, J. Kadlec, I. Lukš, J. Welsch, M. 

Matoulek, M. Konečný – GS, R. Tesař – předseda DOR, P. Sušer – místopředseda DOR,  

 

1.1.  Kontrola Zápisu č. 57  
 

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 
 16.2. Výbor odložil schválení statutu CZ ACADEMY na příští jednání. 
 20.3. Výbor rozhodl, že CZ ACADEMY bude zařazena do struktury 
sekretariátu ČBF. 
 20.4. Výbor schválil aktualizaci org. řádu ČBF.  
 Výbor také na doporučení sportovního úseku schválil zařazení družstva CZ 
ACADEMY v sezóně 22/23 do soutěže II.LM.  
  
55.5.3. Z. Bříza předložil návrh K. Havrlanta na úpravu systémů a počtů družstev 
v mládežnických soutěžích. 
 Výbor pověřil KVBD, aby se návrhem K. Havrlanta zabýval a předložil 
Výboru stanovisko komise. 
 Odloženo na příští jednání Výboru 
 20.4. Z. Bříza informoval o zprávě R. Landy. Výbor konstatoval, že nesouhlasí 
s lichým počtem účastníků v soutěžích a požaduje předložení návrhu se sudým 
počtem účastníků.  
 16.5. Z. Bříza informoval členy o stávajícím stavu. 
 Výbor pozval na příští jednání R. Landu k projednání situace.   
 
 

2.1.   Zhodnocení VH 2022, závěry VH, projednání diskusních příspěvků 
  Z. Bříza sdělil členům Výboru, že probíhá závěrečná kontrola Zápisu z VH a že zápis 

bude zveřejněn na webových stránkách federace během příštího týdne. 
  M. Jansta zhodnotil průběh VH  
  GS konstatoval, že z VH nejsou žádné příspěvky, které by měl Výbor projednávat.  
   Výbor všechny informace přijal.  
 
3.1.  Vyhlášení a podmínky pro účast v soutěžích řízených STK 

GS předložil ke schválení vyhlášení II. LM a II. LŽ, juniorů a juniorek U19 a U17, 
žákovské soutěže a I. LM. 

   Výbor předložené návrhy schválil. 



 

4.1.   Schválení rozpisu ČP mužů a ČP žen 2022/2023 
GS předložil ke schválení rozpis ČP mužů. Vzhledem k tomu, že schůze AŽLK proběhne 
až po schůzi Výboru, nebyl rozpis ČP žen v AŽLK projednán a bude předložen na 
příštím jednání Výboru. 

   Výbor schválil rozpis ČP mužů 
 
5.1.  Schválení rozpisu NBL pro sezonu 2022/2023 
  T. Kotrč předložil rozpis KNBL a informoval o situaci v KNBL. 
   Výbor rozpis NBL schválil 
 
6.1.  Schválení rozpisu ŽBL pro sezonu 2022/2023 

 Vzhledem k tomu, že schůze AŽLK proběhne až po schůzi Výboru, nebyl 
rozpis ŽBL v AŽLK projednán a bude předložen na příštím jednání Výboru. 

 
7.1.  Schválení plánu práce Výboru na příští období 

Výbor projednal předložený návrh.  
 Po diskuzi k některým bodům požádal Z. Bříza členy Výboru o podněty a 
plán práce bude schvalován na příštím jednání.  

 
8.1.  Různé 
  8.1.1. Výbor schválil návrh na nominaci Petra Fouska za člena do VV ČUS 

8.1.2. Předseda ČAMB pan D. Matuška požádal prostřednictvím GS o schválení 
Statutu ČAMB.  
 Výbor předložený návrh neschválil, protože není v souladu se stanovami 
ČBF. Výbor pověřil I. Lukše aby zpracoval připomínky k předloženému statutu a 
poslal je členům Výboru. Tyto připomínky budou následně probrány na společném 
jednání s ČAMB.  
8.1.3. I. Lukš navrhuje hlubší analýzu na úpravu pravidel pro mládež v kategoriích U11 
a U12 a dále vytvoření trenérských materiálů pro trenéry těchto věkových kategorií.  
 Výbor pověřil I. Lukše, aby se potkal s představiteli sportovního úseku a 
tuto problematiku s nimi projednal 
8.1.4. Z. Bříza požádal členy Výboru, aby na příští jednání předali návrhy na 
kandidáty do síně slávy. 
8.1.5. GS předložil Usnesení z VH Oblast Západní Čechy, kde se uvádí, že byli zvoleni 
noví členové výboru oblasti 
 Výbor toto usnesení vzal na vědomí a jmenuje tyto členy do výboru OZČ 
 Mgr. Petra Červenku předsedou VV ČBF – OZČ 
  Ing. Miloslava Kohúta místopředsedou VV ČBF – OZČ 
 Stanislava Mariana členem VV ČBF – OZČ.  
 Andrea Roubalová byla kooptovaná za třetího člena DOR 
8.1.6. Z důvodu nutnosti většího zapojení trenéra reprezentačního družstva žen do 
projektu Podpora RD žen s cílem OH 2028, se Výbor dohodl s trenérem Svitkem na 
ukončení spolupráce a nově odsouhlasil paní Romanu Ptáčkovou jako trenérku 
reprezentačního družstva žen. Na její žádost odsouhlasil RT RD žen a to v tomto 
složení: 



 

 Romana Ptáčková Hlavní trenér 
 Tomáš Holešovský Asistent 
 Ladislav  Burian  Masér 
 Tereza Matulková Fyzioterapeut 
 Vojtěch Havlas  Doktor 
 Milan Valcha  Doktor 
 Martin Opočenský Doktor 
 Matěj Halaj  Kondiční trenér 
 Simon  Bytel  Vedoucí týmu 
8.1.7. Výbor schválil pokračování následujících komisí  
 Legislativní komise 
 Sportovně-technická komise 
 Disciplinární komise 
 Technická komise 
 Matriční komise 
a pověřil GS, aby s jejich předsedy projednal personální složení těchto komisí.  
8.1.8. J. Welsch informoval o dopisu od zástupců klubů o pomoci v rámci financování 
STM. Z. Bříza navrhuje poslat klubům zálohové platby za 1+2Q ve výši 75% z obou Q. 
 Výbor pověřil GS, aby co nejrychleji odeslal klubům částku minimálně ve 
výši 1Q a v případě, že to bude odpovídat ekonomice ČBF i zálohu na 2Q. 
8.1.9. I. Lukš informoval Výbor o projektu Podpory RD žen s cílem OH 2028.  
 Výbor zprávu přijal a konstatoval, že I. Lukš se v rámci tohoto projektu bude 
přímo odpovídat I. místopředsedovi ČBF.  
   
 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 13.6. v 10:30 v kancelářích ČBF, Voctářova 5  
   
 

 
Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 


