
 

Zápis č. 43 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 28.1.2021 v Praze 

 

 

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

Konečný – GS, Z. Latík, J. Zídek, 

Hosté: P. Hlaváček 

 

43.1. Kontrola Zápisu č. 42   
 

   42.2. Harmonogram příprav na VH 2021 
  Výbor stanovil předběžný termín Valné hromady na 12.4.2021. Termín bude 

upřesněn v souvislosti s platnými opatřeními v boji proti pandemii Covid 19. 
 
  42.3. Návrh rozpočtu 2021 - druhá verze 

Z. Bříza informoval členy Výboru o nově vypsaném programu od NSA Podpora 
sportovních svazů 2021. Vzhledem k nově nastaveným kritériím ještě nebylo možno 
v krátkém časovém úseku sestavit rozpočet na rok 2021. Výbor potvrdil svoje 
rozhodnutí z minulé schůze uvedené v bodě 41.2. 
 Z. Bříza a M. Konečný prezentovali návrh rozpočtu 2021. Vzhledem 
k nejasnosti výše finančních prostředků, které NSA poskytne ČBF v roce 2021, jde 
stále o návrh rozpočtu, jehož konečná verze bude schválena po zveřejnění výše 
dotace z NSA. 
 

  42.4.4. Výbor pověřil T. Kotrče a D. Kurucze, aby připravili dodatky rozpisu soutěží 
pro KNBL a ŽBL v sezóně 2020/2021.  

   T. Kotrč zaslal dodatek rozpisu soutěže KNBL. Výbor dodatek schválil. 
   D. Kurucz dodatek zašle do příští schůze Výboru. 
 

42.4.5. Výbor rozhodl, že v březnu navrhne systém postupu, popřípadě rozšíření 
nejvyšších soutěží mužů a žen. 
 
42.4.7. D. Kurucz navrhl Výboru změnu rozpisu ČP žen. Výbor návrh schválil a 
odsouhlasil, že Český pohár žen se neuskuteční v původně plánovaném formátu 
Česko-Slovenský pohár žen. Výbor schválil nově předložený rozpis.  
 Výbor per rollam schválil na žádost D. Kurucze dodatek rozpisu ČP žen.  
 
42.4.10. Výbor projednával situaci ohledně Vkladů do soutěží vzhledem k situaci v 
sezóně 2020/2021. Výbor rozhodl, že na lednové schůzi v závislosti na vývoji 



 

protiepidemických opatření rozhodne o poměrném snížení Vkladů do soutěží pro 
sezónu 2021/2022. 
 Vzhledem ke stále nejasné situaci ohledně epidemie Covid 19 Výbor 
posunul rozhodnutí na příští jednání Výboru.  
 

43.2.  Předseda LK Pavel Hlaváček prezentoval návrhy na změnu řádů.  
   Výbor předložené návrhy přijal a doporučil je k projednání na VH 2021. 
 
43.3.  Různé 

43.3.1. Výbor se zabýval návrhem STK k pokračování soutěží po ukončení omezujících 
nařízení v rámci boje proti pandemii Covid 19.  
 Výbor rozhodl že: 

- Vzhledem k mimořádné situaci dojde v soutěžích řízených STK a v I. LM  
 k posunutí přestupního termínu a to do 31.3.2021 
- V sezóně 2020/2021 ve všech soutěžích ČBF nikdo nesestupuje a nikdo 

  nepostupuje 
- V momentě, kdy MZ ČR uvolní podmínky pro sportovaní neprofesionálních 

sportovců, navrhne STK ČBF systém soutěže pro každou soutěž řízenou STK 
a I. LM. Při tvorbě soutěží je nutné zohlednit, a případně i přizpůsobit 
systém kvalifikací v některých soutěžích na následující ročník.  

43.3.2. Výbor projednal podnět SBŠ Ostrava na úpravu stanov a vzhledem k povaze 
dokumentu předá navrhované úpravy k projednání Legislativní komisi ČBF.  
43.3.3. Výbor schválil navrhované RT žen U20 a RT dívek U19 

   U20:  
Hl. trenér: Romana Ptáčková 
1. as: Tomáš Holešovský 
Vedoucí: Jakub Večerka 
Fyzioterapeut: Petra Nosková 
Masér: Tereza Matulková 
 
U19: 
Hl. trenér: Romana Ptáčková 
1. As: Tomáš Holešovský 
2. as: v jednání – bude upřesněno 
Vedoucí: Jakub Večerka 
Fyzioterapeut: Gabriela Josefusová 
Masér: Tereza Matulková 
 

 
Příští schůze Výboru se uskuteční 9.3. ve 13:00 

 

Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 


