
 

Zápis č. 3 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 11.7. 2022  

 

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

Matoulek, P. Sušer – místopředseda DOR, P. Drobný - DOR 

Omluveni: M. Konečný – GS, 

Host: M. Peterka 

 
3.1.  Kontrola Zápisu č. 2  
 

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.  
 13. 6. členové Výboru předložili své připomínky k předloženému statutu.  
 Výbor pověřil I. Lukše aby všechny připomínky zapracoval, projednal je 
s předsedou ČAMB a závěr tohoto jednání přednesl na příštím jednání Výboru. 
 11.7.  I. Lukš přednesl závěry jednání s p. Matuškou. Výbor zve zástupce 
ČAMB na jednání 8.8. Pozvánka bude doručena předsedovi 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. 
 16.6. Odloženo na příští jednání. 
 11.7. Odloženo na příští jednání 
 

  8.2.4. Výbor se zabýval návrhem VH Střední Čechy na jmenování nových členů výboru 
a předsedy oblasti Stř. Čechy. Výbor požádal Legislativní komisi ČBF, aby 
přezkoumala zápis z volební VH a z jednání výboru Stř. Čechy, zda je postup při 
volbě členů výboru a předsedy výboru oblasti v souladu se stanovami ČBF a 
v souladu s platným statutem oblasti Stř. Čechy. 

  11.7. Výbor jmenuje následující složení oblastního výboru: 
Předseda oblasti  B. Žánová 

Místopředseda oblasti  P. Čeněk 

Členové Výboru  M. Franěk 

    T. Benda 

    M. Modr 



 

 

 

A potvrzuje složení revizní a kontrolní komise 

R. Hniličková 

J. Veselý 

E. Antošová 

Stanovisko LK je součástí tohoto zápisu jako příloha č.1. 

 

3.2.  Schválení rozpisu celostátních soutěží pro sezonu 2022/2023 

  Odloženo na příští schůzi Výboru 

 

3.3.   Schválení žebříčků rozhodčích, postupy a sestupy do skupin, přihlášky rozhodčích 

  Výbor předložené dokumenty schválil 

 

3.4.  Různé 

  3.4.1. Výbor schválil Statut ŽBL pro sezónu 2022/2023 

3.4.2. Projekty JČ a Stř. Č. Výbor se seznámil s předloženými projekty a uložil 

sportovnímu úseku federace, aby se vyjádřil ke kvalitě projektů a závěr a 

doporučení předložil na příští jednání Výboru. 

3.4.3. Schválení oblastních výborů Východní Čechy a Severní Morava. Výbor prozatím 

neschválil složení obou výborů z důvodu legislativních nedostatků a pověřil GS 

vypracovat souhrn všech náležitostí nutný pro schválení členů oblastních výborů 

dle stanov ČBF a ten rozeslat na všechny oblasti.  

3.4.4. VH ČABT. Výbor přijal informaci o průběhu VH ČABT 2022. Situací se bude 

zabývat a vyjádření o dalším postupu bude projednáno na příštím jednání Výboru.  

3.4.5. M. Jansta, Z. Bříza a M. Peterka informovali členy Výboru o průběhu příprav ME. 

Výbor zprávu přijal 

3.4.6. Výbor pověřil GS ve spolupráci s DOR aktualizovat organizační schéma 
federace. 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 8.8. v 10:00 v kancelářích ČBF, Voctářova 5  
   
 

 
Zapsal: Z. Bříza      Schválil: Výbor ČBF 


