
 

Zápis č. 39 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 25.9. v Praze 

 

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

Kurucz, T. Kotrč, J. Zídek, Z. Latík, 

Omluveni: T. Kotrč 

 

39.1. Kontrola Zápisu č. 38 
   Bod odložen na příští jednání Výboru 
 

39.2. Hodnocení VH 2020 

 Výbor stanovil úpravu výše členských příspěvků fyzických osob s platností 
od 1.1.2021 následovně:  
  Mládež do 10let:   0,- 

   Mládež 11 až 14 let včetně: 100,- 
   Mládež 15 až 17 let včetně:  200,- 
   Dospělí:   400,- 

    

 Výbor na základě právní analýzy rozhodl, že nesvolá další VH v roce 

2020, pokud GS nezjistí kontrolou podmínek dotačních titulů Reprezentace, 

Talent a Organizace sportu, jestli některý z programů není vázán na 

schvalování rozpočtu Valnou hromadou žadatele. 

 Výbor pověřil GS vytvořením informační prezentace, která bude 
prezentovat členům ČBF důvody nesvolání další VH a bude prezentovat 
nové projekty 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 

Princip vyplácení příspěvků bude stejný jako u soutěží řízených STK, tedy 2x 

ročně na základě skutečně odehraného počtu utkání.  

 
39.3.  Různé 
 39.3.1. Výbor se zabýval požadavkem Antidopingového výboru ČR o projednání 

odvolání hráče M. Medveckého o snížení trestu za doping. Výbor odsouhlasil návrh 
na snížení trestu o 1 rok. 

 39.3.2. Výbor schválil text Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při 
přípravě projektu výstavby sportovních hal mezi federacemi házené, florbalu, 
fotbalu, volejbalu a basketbalu. 



 
 
 

 39.3.3. Výbor odložil žádost o zapsání nových klubů na příští schůzi Výboru. 
 39.3.4. Výbor odsouhlasil princip rozdělení nevyčerpaných finančních prostředků 

z programu Talent. GS bude na příští schůzi informovat o částce. 
 39.3.5. Výbor schválil kandidaturu na pořadatelství kvalifikačních utkání mužů a 

žen, které se na základě rozhodnutí FIBA uskuteční v „bublinách“. 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 23.10. v 10:00 

 

Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 


