
ZÁPIS Z VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY STČ ČBF 

        konané 23. 5. 2022, od 18.00 ve Sportcentru Brandýs, Kostelecká 1776, Brandýs n. L.  

 

VH byla zahájena v 18hodin, předsedající P.Čeněk konstatoval, že není přítomný dostatečný počet 

delegátů k jejímu konání a VH ukončil. Za 15 minut byla zahájena mimořádná Valná hromada 

s následujícím programem: 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, schválení jednacího řádu a programu VH  

2. Schválení volebního řádu 

3. Volba pracovního předsednictva 

4. Volba návrhové, mandátové a volební komise 

5. Zpráva výboru za uplynulý rok a volební období 2017–2022 

6. Zpráva o hospodaření STČ ČBF – schválení výsledků hospodaření za rok 2021 

7. Zpráva o činnosti rozhodčích 

8. Schválení nového statutu STČ ČBF 

9. Volba nového výboru STČ ČBF pro další funkční období 2022-2027 (všechna kola) 

10. Vyhlášení výsledků voleb nového výboru STČ ČBF 

11. Volba členů kontrolní a revizní komise 

12. Schválení návrhu usnesení 

13. Diskuze, závěr 

 

Ad 1) VH schválila program jednání  

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

 VH schválila jednací řád 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

Ad 2) VH schválila volební řád 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

Ad 3) Do pracovního předsednictva byli navrženi P.Čeněk, L. Fric, R. Hniličková 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

Ad 4) Volba komisí 

Do mandátové komise byli navrženi M.Franěk, M.Sodoma, T.Schorný 

Pro 9  zdržel se 1  proti 0 

 

Do návrhové komise byli navrženi M.Modr, B.Žánová, D. Machač  

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

Do volební komise byli navrženi L.Peterková, F.Hubáček, Z.Podval 

Pro 9  zdržel se 1  proti 0 

 

Mandátová komise konstatovala, že se VH zúčastnilo deset zástupců klubů s hlasem rozhodujícím.  



Ad 5) P.Čeněk přednesl zprávu Výboru za uplynulé období, zmínil nové akce a podporu klubů, které 

se zabývají výchovou mládeže. Jako klady uvedl zavedení nových pravidel pro mini, systému výchovy 

nových rozhodčích, uspořádání Final 4 a další akce. VH vzala zprávu na vědomí.  

Ad 6) B.Žánová přednesla zprávu o hospodaření oblasti v minulých 5 letech. Byly představeny 

podpořené projekty i záměry do budoucna. Podrobně byla diskutována účetní uzávěrka roku 2021, 

která skončila s mínusovým výsledkem, protože se vzhledem k vysoké částce na účtu vyplatily vyšší 

příspěvky na mládež a nevybíraly se poplatky za vstup do soutěží.  

VH schválila zprávu o hospodaření. 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

AD 7/ VH schválila VH STČ ČBF za rok 2021: - 172 921, 55 Kč  

 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0  

 

AD 8/ VH vzala na vědomí zprávu o činnosti oblastních rozhodčích přednesenou Lucií Peterkovou.  

 

Ad 9) P.Čeněk představil návrh statutu STČ ČBF 

VH schválila Statut STČ ČBF 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

Ad 10) P.Čeněk představil kandidáty do Výboru STČ ČBF, následně proběhla volba aklamací.  

Do Výboru byli navrženi: 

T. Benda 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

P.Čeněk 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

M.Franěk 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

M. Modr 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

B.Žánová 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

Ad 11)  Volební komise konstatovala, že byl zvolen nový Výbor STC ČBF ve složení Tomáš Benda, Petr 

Čeněk, Michal Franěk, Martin Modr, Blanka Žánová.  

 

Ad 12)  Volba revizní a kontrolní komise 

- Navrženi byli: 

R. Hniličková 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

Jiří Veselý 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

Eva Antošová 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 



 

Volební komise zkonstatovala, že byla zvolena revizní a kontrolní komise ve složení Radan Hniličková, 

Jiří Veselý a Eva Antošová.  

 

Ad 13)  Volební komise konstatovala, že byly zvoleny všechny navržené orgány v souladu s volebním 

řádem. 

Pro 10  zdržel se 0  proti 0 

 

Ad 14) Diskuze 

- Delegáti diskutovali o využití finančních prostředků od svazu i oblasti  

- Prioritou je příspěvek na činnost nejmenších dětí v kateg. 11–13 let.  Navrženo bylo i rozšíření 

kategorií pro příspěvek až do 15 let. 

- Diskuse o nominaci rozhodčích a její zdůvodnění  

- Diskuze o soutěžních systémech-při větším počtu týmů preferovat 2 skupiny /Východ, Západ/ 

- Diskutována termínová listina, snaha o vytvoření tzv. volných „oken“ v soutěžích (VH preferuje 

2 okna po 2 víkendech) 

- Diskuze o systému Leris – P.Čeněk byl pověřen přednést návrhy na Výboru (1.návrh – možnost 

zadávat přeložení v systému, nikoli domlouvat maily, 2.návrh – možnost přidávat na soupisku 

více hráčů najednou) 

- Zástupci klubů s chlapeckými týmy otevřeli otázku míčů č.6 pro kategorii U13 a U14. Po diskuzi 

se na této variantě shodli všichni delegáti a požádali P.Čeňka, aby tento návrh prezentoval 

Komisi mládeže a Metodické komisi ČBF jako jednu z možností, jak zvýšit kvalitu tréninkového 

procesu chlapců v tomto věku. Zároveň by měl tyto komise požádat, aby  na základě zkušeností 

z oddílů tento návrh podpořily.  

- V pozvánce na VH bylo avizováno, že účast na tomto důležitém jednání bude podkladem pro 

vyplacení příspěvku na mládež. Delegáti VH jednomyslně schválili nevyplacení podpory všem, 

kdo se neúčastnili, ať již s omluvou nebo bez omluvy s tím, že termín VH byl znám již několik 

měsíců a každý klub měl možnost pověřit svého zástupce účastí. Finanční prostředky takto 

ušetřené budou vloženy na návrh delegátů do fondu, který bude použit na podporu turnajů a 

dalších basketbalových akcí v kraji. 

- Informace o vyhlášení soutěží pro sezónu 2022/2023  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


