
Usnesení valné hromady ČBF

Datum konání:    23. 4. 2012
Místo konání:      Praha – Strahov, Zátopkova 100 

Valná hromada projednala a schválila:

1. jednací a hlasovací řád dle předloženého návrhu

2. Zprávu výboru ČBF za uplynulé období přednesenou předsedou ČBF JUDr. Miroslavem 
Janstou, místopředsedou Jiřím Zídkem a Michalem Konečným

3. Zprávu  dozorčí  a  odvolací  rady  ČBF  přednesenou  jejím  předsedou  p.  Zdeňkem 
Latíkem.

4. Řádnou účetní závěrku ČBF o. s. za rok 2011, včetně hospodářského výsledku ve výši 
hlavní činnost:   -2 188 tis. Kč
hospodářská činnost:                 867 tis. Kč
Celkem:   -1 320 639,34 Kč

Zisk z hospodaření ve výši -1 320 639,34 Kč za rok 2011 zaúčtovat na účet nerozdělený 
zisk  minulých let.

5. Rozpočet ČBF o. s. na rok 2012 jako rozpočet přebytkový ve výši: 
výnosy:    82 349,2 tis. Kč
náklady:   81 750,2 tis. Kč

Celkem:    599,0 tis. Kč
                 
6. Předběžnou informaci o výsledku hospodaření ČBF, s r. o. za rok 2011 – předpokládaný 

zisk  ve  výši  cca  8.0  mil.  Kč  s tím,  že  uvedený  zisk  bude  použit  na  krytí  nákladů 
reprezentace  a  schválených  projektů  v r.  2012,  nekrytých  v rámci  rozpočtu  ČBF o.  s. 
v roce 2012. 

Účetní závěrka bude zpracována daňovou poradkyní k 30. 6. 2012

7. Hospodaření České basketbalové federace – skupina (občanské sdružení + s. r. o.) za rok 
2011, plnění rozpočtu 2011 a plán na rok 2012.

8. Nové znění Stanov ČBF, se zapracováním nového znění čl. 7.7, v konečné verzi plného 
znění dle Přílohy tohoto usnesení

                   
9. Změny řádů a směrnic ČBF, které jsou přílohou tohoto usnesení a tím i nové plné znění 

upravených Řádů a Směrnic 

Valná hromada bere na vědomí: 

− Informaci o nových rozvojových projektech zaměřených především na vzdělávání 
trenérů a rozhodčích, na zlepšení obrazu basketbalu ve veřejnosti a na zvýšení 
zájmu o basketbal na školách

− Informaci o záměru vybudovat nové sídlo ČBF v hale Sparty



− Návrh na úpravu vnitřní směrnice ČBF o cestovních náhradách, kterou je stanovena 
paušální náhrada za 1 km jízdy soukromým vozidlem – schválení směrnice je plně 
v působnosti Výboru ČBF.

Valná hromada ČBF zmocňuje: 

Výbor České basketbalové federace o. s.:

a) k doplnění Stanov ČBF na základě rozhodnutí VH ČBF a k předložení k registraci na 
MV ČR, případně k zapracování změn dle požadavku MV ČR.

b) k operativním úpravám rozpočtu ČBF o. s. na rok 2012, aby byla dodržena celková 
bilance s využitím zdrojů ČBF s. r. o.

Dosavadní výbory oblastních organizačních jednotek k řízení příslušných oblastí a ke svolání 
oblastní valné hromady, kde bude zvoleno nové vedení Oblastních jednotek ČBF dle nových 
Stanov ČBF po jejich registraci na MV ČR.

Valná hromada ukládá:
      

1) Výboru ČBF:

− zajistit zveřejnění usnesení VH ČBF na internetových stránkách ČBF
 Termín: do 1. 5. 2012

− zajistit na internetových stránkách ČBF zveřejnění úplného znění nově 
schválených a upravených Řádů ČBF

 Termín: do 10. 5. 2012 

− Zajistit registraci upravených Stanov ČBF o. s. na Ministerstvu vnitra a na 
základě této registrace zajistit přenesenou právní subjektivitu oblastních 
jednotek ČBF

 Termín:  do  jednoho 
měsíce  po  registraci  na 
MV

− projednat diskusní příspěvky a přijmout k nim odpovídající závěry
 Termín: 31. 5. 2012

− Zpracovat Výroční zprávu České basketbalové federace o. s. za rok 2011
 Termín: 30. 6. 2012

2) Delegátům Valné hromady:

Seznámit členy ve svých klubech se závěry Valné hromady a usilovat o naplnění 
návrhu Ing. Zdeňka Břízy na vytvoření databáze elektronických adres členů ČBF.

 
V Praze 23. 4. 2012
Za návrhovou komisi: Jiří Němec, Zdeněk Bříza, Dušan Štěnička
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