
 

Zápis č. 4 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 8.8. 2022  

 

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

– místopředseda DOR, P. Drobný – DOR, M. Konečný – GS 

Omluveni:, T. Kotrč, 

Hosté: M. Jakeš, B. Žánová, P. Michálková, D. Matuška 

 
4.1.  Kontrola Zápisu č. 3  
 

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.  
 8.8. Výbor na společném jednání se zástupci ČAMB potvrdil, že bere na 
vědomí personální složení výboru ČAMB a potvrdil D. Matušku jako předsedu 
ČAMB. Statut bude na základě připomínek předložen ke schválení na příštím 
jednání Výboru 
 
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 
 8.8. Odloženo na podzimní jednání. Po konzultaci se sportovním úsekem 
bude předložen komplexní materiál. 
 

  3.2. Schválení rozpisu celostátních soutěží pro sezonu 2022/2023 
  Odloženo na příští schůzi Výboru 

   8.8. Výbor rozpis celostátních soutěží schválil 

 

 



 

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. 

 8.8. Výbor schválil předložené projekty oblastí JČ, St.Č, Z.Č. a  PBS. Výše 

podpory projektů je omezena částkou 300 tis. Kč (součet 200 tis. + 100 tis. dle 

avizovaného dělení prostředků do oblastí) s tím, že pokud bude rozpočet projektů 

vyšší než 300 tis, mohou oblasti projekty dofinancovat z ostatních zdrojů (200 tis. 

z federace dle dlouhodobého vzorce + vlastní zdroje). Mechaniku vyplácení financí 

zašle na oblasti sekretariát. 

 

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.  

 8.8. Výbor jmenoval členy oblastního výboru Východní Čechy 

 Předseda: Mgr. Miroslav Volejník 

 Místopředseda: Michal Safařík 

 Členové: Jan Procházka, Michal Scholze, Tomáš Bartošek 

 Výbor schválil: 

 Předseda DOR:Mgr Lubomír Svoboda 

 Členové DOR: Ondřejka Vejražková, Roman Chocholouš. 

 

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.  

 8.8. Výbor se zabýval současnou a možnou budoucí náplní práce ČABT, 

včetně řešení dočasného vedení této složky. Úkol trvá. 

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

4.2.  Kontrola přípravy soutěží 2022/2023 
  M. Jakeš informoval o připravenosti ŽBL. Výbor zprávu přijal 

Z důvodu nepřítomnost T. Kotrče je informace o KNBL odložena na příští jednání 
Výboru. 

 
4.3.  Přihlášky komisařů 

GS předložil seznam zájemců o pozici komisaře. 
Výbor předložený seznam schválil 

 
 
 
 



 

 
4.4.  Schválení sboru supervizorů. 

GS předložil následující seznam sboru supervizorů: 
KNBL: P. Vrážel, P. Šmíd, I. Dolínek, M. Kučera, V. Lukeš 
ŽBL: Vyklický, Z. Hartig (alternuje i do KNBL) 
Výbor sbor supervizorů schválil 

 
4.5.  Průběžná kontrola rozpočtu 

M. Jansta informoval o průběhu vyjednávání s NSA. 
Výbor zprávu přijal 

 
4.6.   Seminář rozhodčích a supervizorů 

GS informoval, že semináře budou rozděleny do třech termínů: 
28.8. rozhodčí v soutěžích STK a supervizoři 
10.9. rozhodčí KNBL 
17.9. rozhodčí ŽBL. 
Výbor zprávu přijal 

 
4.7.   Příprava společného jednání klubů ALK a AŽLK a rozhodčích  
  Odloženo na příští jednání 
 
4.8.  Kontrola připravenosti ME 

GS a Z. Bříza informovali o stávajícím stavu příprav 
Výbor zprávu přijal 

 
4.9.   Různé 

4.9.1. GS předložil žádost TJ Sokol Pražský o zrušení poplatků za převod soutěže. 
Výbor žádosti nevyhověl. 

 
   

 
 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 21.9. v 10:00 v kancelářích ČBF, Voctářova 5  
   
 

 
Zapsal: M. Konečný      Schválil: Výbor ČBF 


