
 

Zápis č. 9 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 9. 1. 2023  

 

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

Welsch, P. Drobný - zástupce DOR, M. Konečný – GS  

 
9. 1.  Kontrola Zápisu č. 8  
 

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. 
 7.11. Odloženo na lednové jednání 
 9.1. Úkol trvá 
 

  7. 2. Návrh rozpočtu na rok 2023 – první verze 
Z. Bříza a GS informovali o stávajícím stavu vyhlášení dotací ze strany NSA. Dotační 
tituly s návrhem alokace finančních prostředků pro jednotlivé kapitoly byly vypsány 
teprve v pátek 4.11.  
 Vzhledem k nejasnostem ohledně alokace, podpořené jednáním 
Ministerstva financí Výbor rozhodl, že rozpočet na rok 2023 se musí sestavit 
s přebytkem. Další upřesnění rozpočtu Výbor projedná na své prosincové schůzi.  
 12. 12. GS informoval Výbor o pokračování nejasné situace vzhledem 
k financím ze strany NSA. 
 Výbor zprávu přijal a zopakoval, že rozpočet 2023 musí být přebytkový. 
 7.2. Z. Bříza a GS informovali o stávajícím stavu tvorby rozpočtu s odkazem na 
informace z NSA o výši alokací k jednotlivým programům. Do finálního schválení 
rozpočtu Výborem federace, bude rozpočet v následujícím období čerpán v intencích 
roku 2022. Dále GS informoval, že byly podány žádosti o dotace NSA na výzvu 
Podpora sportovních organizací svazového charakteru a LOH 28 
 Výbor zprávu přijal 
 

  7. 3. Jednání s představiteli regionálních výborů 
  Jednání proběhne 14. 12. v 13:00 na Letenském zámečku.  

 12.12. Při projednávání programu na jednání se zástupci oblastí se Výbor 
shodl, že v roce 2023 budou pro dotační projekty nastavena pravidla čerpání. 
Zároveň bylo rozhodnuto, že z důvodu možného rozhodnutí VH o snížené počtu 



 

oblastí ve struktuře federace, budou platby do oblastí rozděleny do 3 splátek 
v roce. 
 9.1. Z. Bříza informoval o setkání se zástupci oblastí. 
 Výbor zprávu přijal 

 
8.4.1. GS informoval o zprávách z ČOV, že LODM 2024 v Jižních Čechách se 
basketbalového turnaje bude účastnit pouze chlapecké složka. 
 Výbor se usnesl, že podporuje účast obou kategorií a pověřil GS jednáním. 
 9.1. Výbor pověřil GS, aby do příštího jednání sepsal draft oficiálního 
dopisu, který federace pošle na pořadatele LODM. 
  
 

  8.4.5. Při projednávání směrnice o členství směrem k členským příspěvkům, pověřil 
  Výbor. I. Lukše vypracováním úpravy této směrnice. 
   9.1. Úkol trvá 
   
9.2.  Kontrola přípravy na VH 2023 

GS informoval, že LK připraví na příští jednání Výboru seznam návrhů na změny řádů, 
které LK obdržela v termínu pro podání. 
 Výbor zprávu přijal 
 Výbor dále konstatoval, že je nutné, aby v souladu se závěry VH 2022 
dočasná Komise pro analýzu struktury oblastí a soutěží připravila na VH 2023 návrh 
na úpravu oblastí. 
 

9.3.  Schválení rozpisu soutěže 3x3 
  Odloženo na příští jednání 
 
9.4.  Hodnocení rozhodčích NBL a ŽBL  
  Odloženo na příští jednání. 
 
9.5.   Různé  

9.5.1. M. Matoulek informoval o průběhu příprav Lékařské komise 
 Výbor zprávu přijal 
9.5.2. J. Kadlec vznesl návrh na vytvoření klubové soutěže 3x3, kterou by sezóně hrála 
družstva ŽBL.  
 Výbor pověřil GS návrhem takovéto soutěže. 
9.5.3. Předseda informoval o schůzkách k oslavám výročí 100 let basketbalu v ČR. 
 Výbor zprávu přijal 
9.5.4. Výbor v prosinci 2022 hlasováním per rollam odsouhlasil výše odměny pro 
členy RD muži.  
 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 6. 2. v 10:00 v kancelářích ČBF, Voctářova 5  
 
Zapsal: M. Konečný      Schválil: Výbor ČBF 


