
 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE OV ČBF-OSČ 

Schůze OV ČBF-OSČ se uskutečnila v úterý 25. 10. 2022 od 1600 v Děčíně, ARMEX Sportcentrum 

Přítomni: P. Drobný, J. Důra, J. Pastyřík, Z. Strolený, R. Šikner 
Hosté:  J. Šedivý – předseda STK ČBF-OSČ, T. Mašek – předseda VV ČABR-seČ 

1. Předseda přivítal přítomné. 

2. Činnost OV: 

2.1. Předseda OV seznámil přítomné s rozdělením finančních prostředků do jednotlivých oblastí. 

2.2. Předseda OV seznámil přítomné s regionálními trenéry v jiných oblastech. V naší oblasti 
směřovat od ledna 2023. Prozatím se akcí bude zúčastnit člen TMK. 

2.3. Vedení oblastí po VH zatím nebylo zapsáno do rejstříkového soudu, vše se zdrželo 
z formálních důvodů. 

2.4. Návrhy projektů do konce roku 2022: 

2.4.1. TMK – školení a semináře trenérů v Chomutově, Varnsdorfu – zpracuje P. Drobný 

2.4.2. Rozhodčí – školení a semináře rozhodčích v Děčíně, Lovosicích + mentoring mladých 
rozhodčích – zpracováno R. Šikner 

2.4.3. Minibasket – vybavení klubů (míče) – zpracuje J. Pastyřík 

2.4.4. Minicup – organizace turnajů – zpracuje J. Pastyřík 

2.4.5. Nábory do klubů – příspěvek klubům při náborech (na letáky, reklamu) – zpracuje J. Důra 

2.4.6. Zřízení a správa sociální sítí – odměna pro administrátora – zpracuje J. Důra 

2.4.7. Projekty budou předloženy ke schválení ČBF. 

2.5. Vystavení faktury na ČBF za činnost v roce 2022. 

2.6. OV ČBF-OSČ projedná návrh rozdělení došlé dotace od ČBF do klubů, sekretář připraví 
podklady pro konečné rozhodnutí. 

3. STK: 

3.1. Výjimky z Rozpisu soutěží STK ČBF-OSČ – řídící orgán bude důsledně kontrolovat udělené 
výjimky. 

3.2. OV ČBF-OSČ si vyslechl zdůvodnění rozhodnutí STK ČBF-OSČ ohledně zrušení udělené výjimky 
vůči ASK Lovosice a po důkladné diskuzi souhlasí s rozhodnutím STK ČBF-OSČ. Výjimkové 
hráčky byly v rozporu s přílohou č. 7 RS a odehrály zápas na úkor hráček příslušné kategorie. 
Hlasováno 5:0:0. 

4. Rozhodčí: 

4.1. Schůze OV se jako host zúčastnil předseda rozhodčích T. Mašek. 

4.2. Členům OV přestavil systém delegací, složení rozhodčích v kraji podle místní příslušnosti.  

4.3. Většina rozhodčích skončila kvůli chování trenérů, asistentů a zejména diváků. Je málo klubů, 
kteří tuto situaci řeší. 

4.4. Nabídka víkendových školení rozhodčích 3. třídy (min. 10 zájemců) a také školení rozhodčích 
4. třídy (tzv. „laiků“). V případě zájmů kontaktovat sekretáře VV ČABR-seČ R. Šiknera. 

4.5. Návrh na předehrávání utkání v týdnu, kde by se mohlo rozhodčím na víkendové delegace 
„ulevit“. S tím by mohlo souviset zrušení poplatku za předehrání utkání. 



 

 

 

4.6. Návrh na hraní v neděli odpoledne až večer (se souhlasem klubů), tím by mohla být zajištěna 
snažší delegace. 

4.7. Návrh na ligy U14 a U15 na jednoznačná utkání delegovat jednoho zkušeného rozhodčího a 
druhého rozhodčího delegovat jinam. 

4.8. Do úterý před hracím termínem bude při nepokrytém utkání rozhodčími zadáno „zajistí 
pořadatel“, aby klub mohl shánět rozhodčí. Pokud by delegační pracovník rozhodčí sehnal, 
spojí se s klubem a zeptá se, jestli ještě rozhodčí na delegaci chce delegovat či nikoliv. 

4.9. Klubům bude zaslán návod postupu při „zajistí pořadatel“ v delegacích. 

5. TMK: 

5.1. Složení TMK – předseda P. Drobný, členové D. Hušek, J. Fiala, V. Čech – OV ČBF-OSČ schváleno 
4:0:1. 

5.2. Regionální výběry – trenéři kluci: Houška, Veselý, Andrle, děvčata: Drobný, Čech, Fiala. Výběr 
pro děvčata 13. – 15. 11. 2022 v Roudnici nad Labem. Výběr kluci 22. – 24. 11. 2022 v Děčíně.  

5.3. Regionální turnaje – 16. – 18. 12. 2022 kluci v Brandýse nad Labem, děvčata Hradec Králové. 

5.4. Školení TB2, TVB proběhlo v Chomutově 16. - 18. 9. 2022 a 30. 9. – 2. 10. 2022 – celkem 27 
proškolených, z toho 16 ze severních Čech. 

5.5. OV ČBF-OSČ schvaluje příspěvek pro další školení trenérů ve výši 1 000 Kč/trenéra ze 
severních Čech. 

5.6. Zpracovat podmínky (zejména finanční) pro pořádání školení a seminářů TMK. 

6. Různé a diskuze: 

6.1. Účetnictví za rok 2022 provede společnost PROSIRO s.r.o., zároveň povede účetnictví v dalších 
letech. Schválena odměna 5 000 Kč/rok bez DPH – hlasováno 4:0:1 

6.2. Odměna pro delegačního pracovníka VV ČABR-seČ – od září 2022 do dubna 2023 ve výši 3 000 
Kč/měsíc hrubého – hlasováno 5:0:0. 

6.3. Odměna pro předsedu STK ČBF-OSČ – od září 2022 do dubna 2023 ve výši 10 000 Kč/měsíc 
hrubého – hlasováno 5:0:0. 

6.4. Předseda STK ČBF-OSČ připraví návrh na odměny členů STK. 

6.5. OV ČBF-OSČ schvaluje snížení počtu členů STK na 3 – členové tedy J. Šedivý (předseda), 
Z. Strolený a O. Beneš (jako členové) – hlasováno 4:0:1. 

6.6. Příští schůze OV ČBF-OSČ se uskuteční v úterý 29. 11. 2022 v Děčíně. 

Schůze ukončena v 2030. 

Zapsal:   Roman Šikner – člen OV ČBF-OSČ 

Schválil:  Jakub Důra – předseda OV ČBF-OSČ 


