
 

Zápis č. 40 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 23. 10. v Praze 

 

Přítomni: Z. Bříza, J. Mayer, I. Zach, P. Vrážel, P. Čeněk, T. Kotrč, D. Kurucz, M. Konečný – GS, 

Z. Latík,  

Omluveni: M. Jansta, J. Zídek,  

 

40.1. Kontrola Zápisu č. 38 
35.5.8. GS předložil návrh Smlouvy o spolupráci s Izraelskou federací, která o tuto 
spolupráci požádala. J. Zídek byl pověřen zpracováním názoru na předloženou 
smlouvu. 
J. Zídek prezentoval globální situaci i svůj pohled na věc. Výbor pověřil J. Zídka 
dalším jednáním s cílem pokračovat ve vzájemné spolupráci. 
 Odloženo na příští schůzi Výboru. 
 Výbor odložil plnění úkolu a vrátí se k němu až po ukončení pandemie 
COVID 19. 

   
38.2. Hodnocení práce komisí za první ½ roku 2020 

    Odloženo na příští schůzi Výboru 
Výbor obdržel písemné hodnocení od M. Ježdíka, který ze zdravotních důvodů 
nemohl být přítomen. 

    Výbor zprávu přijal 
 

38.7.1. GS přednesl návrh na program rozvoje mladých trenérů. Návrh programu 
výbor schválil a upravil věkovou hranici z původních 23 let na věkovou hranici od 25 
let věku. Výbor pověřil Michala Ježdíka rozpracováním Programu do jednotlivých 
obsahových bodů přípravy. 

   Úkol trvá 
 

39.2.  Hodnocení VH 2020 
 Některé části bodu byly již ukončeny, a proto byly odstraněny ze Zápisu. 

• Výbor pověřil GS vytvořením informační prezentace, která bude 
prezentovat členům ČBF důvody nesvolání další VH a bude prezentovat 
nové projekty ČBF.  
 Výbor pověřil GS doplněním prezentace o body projednané na 
zasedání Výboru. Dále Výbor pověřil GS vypracováním plánu na Road show 
po oblastech, kde na setkání s kluby budou zástupci Výboru prezentovat, 
rozvojové projekty, analýzu zdrojů a budoucnost financování ČBF.  
 



 

• Výbor rozhodl, že doplní pyramidu příspěvků na rozhodčí v průřezu 

celé struktury federace a od začátku sezóny 20/21 budou vypláceny klubům 

příspěvky na rozhodčí i v oblastních soutěžích ve výši:  

 150,-/rozhodčí/zápas ve všech kategoriích do U19 včetně 

 200,-/rozhodčí/zápas v kategorii dospělí 

 Výbor rozhodl, že pokud to rozpočet pro rok 2020 dovolí, 

sekretariát vyplatí příspěvky na rozhodčí do oblastních soutěží již od 1. 1. 

2020 

   

40.2. Kontrola plnění úkolů z VH 2020 
 Výbor projednal každý bod zápisu a usnesení z VH a konstatoval, že z VH 

2020 nevzešel žádný úkol.  Výbor také projednal 8 diskuzních příspěvků a 

konstatoval, že z těchto diskuzních příspěvků nevzešel žádný úkol. Diskuzní 

příspěvky budou nadále sloužit jako náměty pro další činnost. 

 Výbor vzal na vědomí zápis z jednání č. 35 Dozorčí rady ČBF.  

 
40.3.  Různé 
 40.3.1. Výbor se zabýval požadavkem oblastního Výboru KV a rozhodl, že nebude 

nadále navyšovat příspěvek do Oblastních organizací. 
 40.3.2. Výbor se zabýval žádosti přijetí pobočných spolků SBŠ Ostrava a rozhodl, že 

pobočné spolky nepřijme za členy ČBF. 
  
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 20. 11. v 10:00 

 

Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 

 


