
 

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

9.1.2023 v Brandýse  

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

 

Program: 

1. Kontrola úkolů 

- Z minulé schůze nevyplývají žádné úkoly, pouze nastavení pravidel pro 

účetnictví, což bylo provedeno. 

2. RT – práce prosinec, návrh na další období – kemp U11 

- Zpráva T. Masára, rozpočet na kemp 

3. Možnost dalšího rozvoje tréninků v klubech – kondiční a rehabilitační cvičení 

- Spolupráce a doporučení OT 

4. Finanční záležitosti -  

Školení rozhodčích – vyšší rozpočet, podíl STC 

- Schválení odměny OT 

- Průběžné platby, platby výboru  

- Fakturace STK 

- Informace k zůstatku na účtu, schválení rámcového rozpočtu 

5. Nastavení pravidel pro fakturace, návrh rozpočtu 2023 

6. Odměna pro účetní za rok 2022 

7. Průběh soutěží – informace STK 

-el.zápis – školení 11.1. dle pozvánky J.Novotného 

8. Informace z VV ČBF 

9. Ostatní 

- Zhodnocení TRV U14 + termíny jarního VT s výhledem na LODDM 2024, 

termín VT dívek 

 

Ad 1.  

Kontrola proběhla, úkoly splněny 

 

Ad 2. 

Výbor vzal na vědomí zprávu OT k činnosti za měsíce 10 – 12/2022 a schválil proplacení platby 

za jeho činnost za měsíc 12/2022 dle smlouvy. Dále Výbor probral a schválil návrh OT na 

konání dalšího kempu dětí, tentokrát kategorie U11B + G. Kemp se bude konat v Benešově 5.2. 

2023. Informace budou co nejdříve zaslány klubům a trenérům konkrétních kategorií, ale i o 

rok starším, protože hráči a hráčky 2012 mnohde nastupují za starší tým. Schválen byl i 

předložený rámcový rozpočet, který bude upraven podle skutečnosti.  

 

AD 3. 

 

P.Čeněk ve spolupráci s T. Masárem zajistí podání dotační žádosti na Středočeský kraj /11.1.- 

26.1/, v případě potřeby budou konzultovat se B.Žánovou 

 



 

Ad 4. 

- Na prvním kempu se osvědčila spolupráce s kondičním trenérem L.S. a tak po 

dohodě s OT budou mít kluby možnost vyžádat si i návštěvu tohoto trenéra, 

který jim předvede ukázkový kondiční trénink, správné protahování a jiné 

činnosti kromě basketbalových dovedností. 

 

Ad 5. 

- Na kemp rozhodčích byly vykázány vyšší náklady, než bylo schváleno 

Výborem. Rozdíl ve fakturaci bude účtován ČABRu, federace nebude hradit 

zvýšené náklady. 

- Byla schválena platba OT 

- Výbor se seznámil s účetní uzávěrkou a finančním výhledem na rok 2023 

- Pro následující rok navrhuje Výbor pro ČABR oddělit finance, aby si mohli 

rozhodčí hospodařit se svěřenými prostředky podle svého za předpokladu, že 

splní požadavky Výboru na rozvoj této oblasti. Metodiku i závazné ukazatele 

probere Výbor na příštím zasedání dle návrhu T. Bendy 

- Budou proplaceny platby dle usnesení Výboru z 9.11.2022 

 

Ad 6. 

- Podle nastavených pravidel budou všechny neinvestiční náklady fakturovány 

nejpozději následující měsíc po uskutečnění plnění. Všechny osobní náklady 

budou kromě delegací a STK propláceny pololetně. Náklady na činnost STK a 

delegací budou propláceny měsíčně. 

- Platby STK se změní na fakturační 

 

Ad 7. 

- Byla schválena faktura za účetní služby za měsíce 1-11/2023 ve výši 13 500,-

Kč. Důvodem navýšení je výrazné zvýšení počtu účtovaných transakcí 

vzhledem k projektům, vypsaným STC CBF. 

- P. Čeněk zajistí vystavení objednávky na účetní práce na rok 2023 

 

Ad 8. 

- Soutěže pokračují bez problémů, STK upozorňuje na zpožďování plateb u 

pokut. Výbor souhlasí se zastavením činnosti týmu, který ani po upozornění 

neuhradí vypsané pokuty. 

- Ze soutěže se odhlásilo družstvo Nové Strašecí. Výbor souhlasí s poplatkem za 

odhlášení ve výši 5000, dle návrhu STK. 

- Ve středu 11.1.2023 se bude konat školení k novým zápisům, kluby budou 

znovu upozorněny. 

 

 



 

Ad 9. 

- P.Čeněk informoval o jednání Výboru a připravovaných akcích. V současné 

době se diskutuje o snížení počtu oblastí na 8 a přípravě oslav 100 let 

československého basketbalu 

- VH ČBF se bude konat 15.5.2023. Možnost podat návrhy na změnu stanov a 

řádů je do 31.1.2023 

- Některé kluby nepožádaly o příspěvek na rozhodčí 

- 23.2.2023 se koná setkání trenérů ČBF v Pardubicích. Více informací je 

v prvním trenérském bulletinu (na stránkách STC) kam mohou přispívat i trenéři 

oblasti s aktuálními příspěvky /po dohodě s Petrem Čeňkem/, další číslo má 

uzávěrku 28.2. a vyjde ve druhé polovině března 

  

Ad 10. 

 

- Byly zhodnoceny výběry U14. V Brandýse byly dobře zajištěni rozhodčí, turnaj 

měl odpovídající úroveň, poděkování patří i rozhodčím za uspořádaný kemp 

v rámci turnaje a besedu s hráči, která byla hodnocena velmi kladně. Bohužel 

chlapecký výběr ovlivnily nemoci a zranění i výrazně menší fyzické 

předpoklady proti soupeřům. 

- Výběr dívek bojoval v HK se zimou a organizací. Nízký počet rozhodčích 

ovlivňoval jejich výkon. Pro další turnaj je třeba oslovit i další oblasti, aby příště 

rozhodovali arbitři max. 2 zápasy za den. Přestože podávali rozhodčí dobrý 

výkon, ve třetím zápase za sebou na nich již byla znát únava.  

- Další výběry U14 budou pořádány nejspíš v květnu. Výbor bude hledat další 

trenéry, kteří se mohou regionálních výběrů účastnit (spolupráce s OT) 

- LOHDM České Budějovice – zatím jen chlapci, ČBF vynaloží úsilí pro zajištění 

účasti i pro dívky 

- Výbor diskutoval i pravidla zřízení dotačního titulu pro kluby STC. Schválen 

bude na příští schůzi. Základem by měla být možnost žádat na pořádání turnaje, 

kempu nebo účast na turnaji v jiném kraji. Podklady připraví P.Čeněk 

- P.Čeněk připraví podklady pro banku po změnách ve spolkovém rejstříku a 

zřízení podúčtu ČABR a spořícího účtu oblasti 

 

 

Další schůze se bude konat 15.2.2023 v Brandýse od 17,30, přizván bude i T.Masár. 

 

        Zapsala B.Žánová 


