
 

Zápis č. 5 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 21. 9. 2022  

 

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

předseda DOR, M. Konečný – GS 

Omluveni: M. Matoulek, 

Hosté: M. Ježdík, R. Šír 

 
5.1.  Kontrola Zápisu č. 4  
 

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 
 21.9. I. Lukš informoval o stávajícím stavu a probíhající diskuzi s p. Matuškou 
a předložil ke schválení Statut ČAMB. Výbor předložený Statut ČAMB schválil. 
 
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. 
 

   
 

 



 

3.4.4. 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. 

 21.9. P. Čeněk informoval o probíhajících jednáních s tím, že ještě nebyly 

uzavřeny žádné konkrétní kroky. Úkol trvá. 

 
3.4.6. Výbor pověřil GS ve spolupráci s DOR aktualizovat organizační schéma 
federace. 
 8.8. úkol trvá 
 21.9. 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. 
 21.9. T. Kotrč informoval o stávajícím stavu v KNBL a připravenosti na 
nadcházející sezónu. Výbor zprávu přijal. 

 
  4.7. Příprava společného jednání klubů ALK a AŽLK a rozhodčích  
  Odloženo na příští jednání 

   21.9. T. Kotrč informoval, že jednání KNBL již proběhlo. R. Šír 
informoval, že jednání AŽLK je plánováno na 22.9. Výbor obě zprávy přijal 

 
5.2.  Hodnocení práce komisí za 1 ½ roku 2022 

M. Ježdíka J. Welsch seznámili členy Výboru s činnosti komisí a s prací CZ AKADEMY 
za první pololetí. Výbor zprávu přijal 

 
5.3.  Schválení sboru komisařů 

GS seznámil členy Výboru se sborem komisařů, který je připraven pro sezónu 
2022/20223, včetně nového způsobu hodnocení. 

  Výbor seznam komisařů schválil 
 
5.4.  Složení sboru rozhodčích NBL a ŽBL pro sezónu 2022/2023 
  P. Vrážel, informoval o složení sboru rozhodčích, kteří splnili podmínky zařazení na 

listinu rozhodčích pro nacházející sezónu. 
  Výbor seznam schválil. 
 
5.5.   Složení sboru rozhodčích 1. LM a 1.LŽ pro sezónu 2022/2023 

P. Vrážel, informoval o složení sboru rozhodčích, kteří splnili podmínky zařazení na 
listinu rozhodčích pro nacházející sezónu. 

  Výbor seznam schválil. 
 
 
 



 

5.6.  Různé 
5.6.1. GS prezentoval rozdělení dotační částky 2 000 000,-, která se rozděluje 
oblastem pro rok 2022. 

  Výbor návrh rozdělení schválil 
  5.6.2. GS předložil ke schválení návrh na složení RT U19 a U20 žen 
  Výbor předložený návrh schválil 

JMÉNO POZICE 

PRUŠA VIKTOR HLAVNÍ TRENÉR 

MARTIŠEK MICHAL ASISTENT TRENÉRA 

GAZDA JAKUB ASISTENT TRENÉRA 

DRTILOVÁ MICHAELA ASISTENT TRENÉRA 

NEKLANOVÁ ANNA FYZIOTERAPEUT 

POLCAROVÁ VERONIKA FYZIOTERAPEUT 

ROMAN TOMÁŠ MASÉR 

JANOVSKÝ JIŘÍ MASÉR 

PANÁČEK JIŘÍ KONDIČNÍ TRENÉR 

SKLENÁŘ TOMÁŠ VEDOUCÍ TÝMU 

VEČERKA JAKUB VEDOUCÍ TÝMU 

 
  5.6.3. GS informoval o žádosti klubu BVK Holice o udělení výjimky 

hostování/přestupu. 
  Výbor žádosti nevyhověl 
  5.6.4. GS prezentoval žádost R. Landy, aby z důvodu nenalezení kandidáta v interním 

výběrovém řízení bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na pozici RT U18 dívek.  
  Výbor žádost schválil a pověřil sekretariát, aby výběrové řízení vypsal. 
  5.6.5. GS předložil ke schvální rozvojové projekty oblastí VČ, Stř. M., JM a SM. 
  Výbor předložené projekty schválil 

5.6.6. GS přednesl žádost oblasti VČ o změnu finančního účelu určení projektu  
LOH 28.  

  Výbor žádosti nevyhověl z důvodu nastavení dotačního titulu z NSA 
  5.6.7. Výbor přijal za člena ČBF klub  BK DDM KADAŇ z.s. 

 5.6.8. Výbor odvolal všechny členy stávajícího výboru OSM a jmenoval nové členy 
výboru OSM ve složení 

Předseda     ing. Tomáš Holubek  
Místopředseda, sekretář, ekonom   ing. Jan Stehlík  
Trenérsko-metodická komise   Jiří Slaný  
STK     Kamil Havrlant  
Disciplinární komise    Jan Posker  

A vzal na vědomí složení DOR OSM ve složení 
Dozorčí komisi ve složení   ing. Karel Kohout 

      ing. Rostislav Teršl 
      ing. Petr Rosík 



 

5.6.9. Z. Bříza informoval členy Výboru, že NSA vyplatila podporu sportovních 
organizací svazového charakteru.  
Výbor zprávu přijal a dal úkol GS upravit návrh rozpočtu 2022 v souladu 
s vyplacenými prostředky NSA.  

 5.6.10. GS předložil členům Výboru dopis, který jim dne 18.9.2022 adresoval pan K. 
Havrlant.  

 Výbor projednal jednotlivé body dopisu a konstatoval, že oba body tak jak je uvádí 
p. Havrlant, se nezakládají na pravdě. V otázce P. Tremla GS potvrdil Výboru, že P. 
Treml již od konce minulé sezóny pracuje pro ČBF ve výši 100% úvazku a do jeho 
zálib a koníčků ve volném čase nelze z pozice zaměstnavatele zasahovat. Ve 
druhém případě bylo konstatováno, že finanční prostředky, které jsou dlouhodobě 
vynakládány na rozvoj talentované mládeže, byly v roce 2022 vyplaceny mnohdy 
dokonce i dříve než v loňském roce. Finance z projektu LOH 28 nemohou být 
vyplaceny bez platné smlouvy, která byla na sekretariát ze strany  SBŠ Ostrava 
doručena den před zasedáním Výboru. Finance tedy nemohly být dříve vyplaceny. 
5.6.11. GS informoval Výbor o žádosti na prominutí členských příspěvků p. 
Machytky pro jeho hráčky, dále P. Jandy a p. Holubce. 
Výbor žádostem nevyhověl. 
5.6.12. R. Šír informoval o stávající situaci a připravenosti klubů ŽBL na nadcházející 
ročník. 
Výbor zprávu přijal. 
5.6.13. Výbor schválil navýšení odměn pro rozhodčí KNBL s platností do 31.12.2022 
o 500,- Kč na utkání/os. 
5.6.14. Výbor potvrzuje svoje rozhodnutí, které v rámci tvorby rozpočtu odsouhlasil 
rozpočtové komisi na úpravu podpory rozhodčích. Od začátku sezóny 2022/2023 
bude podpora rozhodčích v mládežnických soutěžích 200,- Kč/ rozhodčí/zápas a 
v soutěžích dospělých 100,- Kč /rozhodčí/zápas.  

 
    

 
 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 10.10. v 10:00 v kancelářích ČBF, Voctářova 5  
   
 

 
Zapsal: M. Konečný      Schválil: Výbor ČBF 


