
 

Zápis ze schůze výboru ČBF – oblast Střední Čechy v sezóně 2022/23, která se konala 

9.11.2022 v Sadské  

Přítomni: Mgr. B. Žánová, Mgr.M.Franěk, Ing. P.Čeněk, Ing. T.Benda  

Omluveni: M.Modr  

 

Program: 

1. Kontrola úkolů 

2. Tomáš Masár-prezentace práce za první měsíc, návrh na další období 

3. Finanční záležitosti 

Školení rozhodčích-rozpočet, podíl STC 

Odměny pro STK a členy Výboru 2023 

4. Nastavení finančních limitů pro platby dohod (trenéři, školitelé aj) 

5. Výběry U14 – rozšíření trenérského týmu chlapců U14 

6. Informace o probíhajících projektech  

7. Fakturace oblastem za NRL 

8. Odměna pro účetní za rok 2022 

9. Průběh soutěží – informace STK 

10. Informace z výboru 

11. Ostatní 

 

Ad 1.  

Kontrola proběhla, úkoly splněny 

 

Ad 2. 

T.Masár podal online formou zprávu o činnosti RT, návštěvách klubů, RV U13, přípravě 

kempu U12 i účasti na RV U14. Výbor schválil konání otevřeného kempu pro chlapce i dívky 

U12, přípravou a realizací pověřil T.Masára. Jako další trenéři budou osloveni I.Koláčná a 

trenéři krajských klubů. Kemp se bude konat 27.11. v Brandýse. M.Modr a P.Čeněk 

zkoordinují práci s RV. Současně výbor odsouhlasil zprávu T, Masára za říjen a souhlasí 

s proplacením faktur za měsíc říjen /odměna + cestovné/ dle smlouvy.  

 

Ad 3. 

Finanční záležitosti 

- Výbor probral rámcový návrh rozpočtu na rok 2023. Upřesněný návrh bude 

schválen až v lednu 2023 po uzavření roku 2022. 

- Byly vyplaceny příspěvky na činnost klubů, druhá dotace na pomůcky je 

připravována. Do současné doby podaly žádost o podporu pouze 4 kluby z 20. 

Termín podání žádostí je do 30.11.2022.  

- Výbor diskutoval o možnostech na získání dalších finančních prostředků pro 

středočeskou oblast 



 

- V rámci turnaje regionálních výběrů bude pořádáno školení rozhodčích. Ti si 

hradí ubytování a stravu, náklady na místnost pro školení a lektorné bude 

hradit STC ČBF ve spolupráci s ČABR ČBF. Částka nebyla zatím schválena, 

Výbor o ní bude jednat po dodání podkladů ke školení. 

- Odměny STK – pracovníkům, kteří kontrolují a vedou soutěže, bude za první 

polovinu soutěže vyplaceno 2000Kč za vedení kategorie. Platba v prosinci – 

E.A. 6000,-, (3 kategorie) J.Ž 8000,-.( 4 kategorie) 

- STK – vedení soutěží a kontrola 5 kategorií NRL – odměna byla schválena na 

minulé schůzi. 

- Delegace – za 2.pololetí roku 2022 byla schválena odměna 3000,-Kč/měsíc 

- Odměny pro Výbor – byly schváleny částky za rok 2022 ve výši B.Ž., P.Č. – 

2000,-/měsíc, M.F.,T.B. – 1500,-/měsíc, M.M. – 1000/měsíc, přičemž měsíce 

červenec a srpen se do platby nezapočítávají. 

- Výbor schválil odměnu pro J.P. ve výši 5000,-Kč za vedení webu STC CBF 

v roce 2022 

 

 

Ad 4. 

Nastavení finančních limitů pro platby dohod (trenéři, školitelé aj) – Výbor probral rámcově 

myšlenku sjednocení plateb na dohodu a další diskusi odložil na některé z následujících 

jednání s tím, že si jednotliví členové připraví návrhy. 

  

Ad 5. 

Výběry U14 – rozšíření trenérského týmu chlapců U14. 

Výbor projednal žádost trenérky M.Uhrové na rozšíření realizačního týmu o dalšího asistenta 

a rozhodl žádosti nevyhovět.  

Byl diskutován i systém oslovování jednotlivých klubů v chlapecké složce. RV by měl být 

možností pro co nejširší počet hráčů a hráček k setkání a porovnání výkonosti. Na kemp by 

mělo být pozváno alespoň 20 hráčů, aby byla možnost následného výběru a případně určení 

náhradníků. 

 

Ad 6. 

Výbor byl informován o vyplacení příspěvků na činnost. Žádosti o příspěvek na nákup vybavení 

podaly k dnešnímu datu 4 kluby. Poslední termín k podání žádostí je 30.11. Všechny podmínky 

a cílové částky jsou uvedeny v dokumentech na stránkách STC CBF. 

Posledním projektem bude vytvoření fondu na podporu pořádání basketbalových akcí, kde 

budou mít možnost žádat všechny kluby. Podmínky nastaví Výbor v novém roce. 

 

Ad 7. 

 

P.Čeněk zajistí dle podkladů STK fakturaci jiným oblastem za NRL. 

 



 

Ad 8. 

 

Odloženo na příští schůzi, aby bylo možné připravit podklady pro smlouvu s Karolínou 

Slanařovou pro rok 2023.  

 

Ad 9. 

Výbor se seznámil se zprávami od vedoucích jednotlivých soutěží i STK. Soutěže běží zatím 

bez větších problémů. STK pošle závěry p.Hoškovi, aby posoudil práci rozhodčích. 

Jsou vypsány kvalifikace, první se budou konat na konci listopadu.  

Pro kluby – Výbor ČAMB vypíše výběrové řízení na pořadatele MČR v jednotlivých 

minikategoriích. Tato informace bude zveřejněna i na stránkách kraje. 

 

 

Ad 10. 

P.Čeněk seznámil členy Výboru s informacemi z Výboru ČBF  

– pracuje se na tvorbě rozpočtu pro rok 2023,  

-informace o dění v reprezentaci, blížící se zápasy mužů,  

-jNBA, sportovní liga škol.  

- plánuje se republikové setkání trenérů, snaha obnovit činnost ČABT, termín předběžně 23.2. 

v Pardubicích v rámci kvalifikace ME ČR-Francie, do Vánoc by mělo vyjít první číslo 

trenérského bulletinu.  

 

Ad 11. 

V Nymburce bude pořádán turnaj CEYBL – 25.-27.11., stejný turnaj bude následně pořádán i 

v Brandýse.  

P.Čeněk informoval o školení trenérů, kterého se zúčastnilo 170 trenérů. Výbor se shodl na 

snaze uspořádat další podobné školení, které by umožnilo doplnit potřebný počet kreditů na 

jaře 2023.  

Prodiskutován zápis členů nového Výboru do rejstříku. Každý, kdo si ověří podpis požádá na 

Czech pointu o konverzi a poslání do datové schránky ČBF u24imsh.  

 

 

 

Další schůze bude rozšířena o širší vedení oblasti a bude se konat 7.12. v 17,30 v Brandýse. 

 

 


