
Zápis Valné hromady České basketbalové federace z. s., oblast Jižní Morava, 
evidenční číslo ČBF 08, 
IČO: 22709339 
 

konané dne 17. října 2022 
 

A. Svolání Valné hromady: 

Valnou hromadu svolal Výbor ČBF oblasti Jižní Morava (dále jen ČBF JM) na 17. října 2022 do 

zasedací místnosti haly Morenda, Vídeńská 470/9, 639 00 Brno od 17:00 hodin s pořadem jednání: 

 

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu. 

2. Schválení programu jednání Valné hromady. 

3. Volba pracovního předsednictva. 

4. Volba mandátové a návrhové komise. 

5. Zpráva Výboru za uplynulé období. 

6. Projednání hospodaření a schválení účetní závěrky 2021. 

7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022. 

8. Zpráva Dozorčí a odvolací komise. 

9. Diskuse. 

 

Valnou hromadu zahájil místopředseda výboru Pavel Vojáček a ověřil schopnost Valné hromady se 

usnášet. Vzhledem k tomu, že Valná hromada ČBF se nebyla schopna usnášet z důvodu 

nedostatečného počtu členů ČBF JM s hlasem rozhodujícím, byla valná hromada ukončena. 

 

Mimořádná valná hromada ČBF JM, ve stejném místě se stejným programem, byla svolána v 

souladu s čl. 8.10 stanov ČBF na 17:30 hodin téhož dne. 

 

B. Zahájení a volba činovníků mimořádné valné hromady ČBF JM: 

Mimořádnou Valnou hromadu zahájil místopředseda výboru Pavel Vojáček a ověřil počet členů ČBF 

JM s hlasem rozhodujícím. V okamžiku zahájení bylo přítomno 9 členů s hlasem rozhodujícím (z 

celkového počtu 53 možných), většina pro přijetí usnesení byla stanovena na 5 hlasů. 

 

Dále předložil ke schválení: 

Jednací a hlasovací řád valné hromady. 

Kvorum: 9/5 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Schválení programu jednání Valné hromady. 

Kvorum: 9/5 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Návrhy ke zvolení činovníků valné hromady.  

Volba pracovního předsednictva. 

- Pracovní předsednictvo – Petr Vrážel, Pavel Vojáček, Petr Švrlinga 

Kvorum: 9/5 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 2 

- Předseda valné hromady – Petr Vrážel 

Kvorum: 9/5 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 2 

- Mandátová komise – Tomáš Hlobil, René Hauf, Eva Vyroubalová 

Kvorum: 9/5 Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 3 

- Návrhová komise – Fridrich Lubomír, Pavel Večeřa, Pavel Nebl 

Kvorum: 9/5 Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 2 

- Zapisovatel valné hromady – Pavel Vyroubal 

Kvorum: 9/5 Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

 

 



C. Program a schválená usnesení Valné hromady ČBF JM: 

Řízení valné hromady převzal zvolený předseda valné hromady Petr Vrážel, který uvedl další body 

pořadu jednání. 

 

Bod 5. programu - Zpráva Výboru ČBF JM za uplynulé období. 

Přednesl - Petr Vrážel  

 

Stručné základní informace v rámci zprávy o činnosti: 

 

- výbor se v uplynulém roce scházel jednou měsíčně 

- příspěvky na pořadatelství festivalů, MČR a atd. 

- příspěvky na cestovné na oblastní výběry 

- příspěvky na rozhodčí mini – ne všechny kluby možnost využily 

- v příštím roce zřejmě dojde ke snížení počtu oblastí ČBF na 7 ze stávajících10 

- informace k vyhlášeným soutěžím U10 na celostátní úrovni – problémy s termíny versus 

termíny oblastí, pozdní informovanost ze strany ČBF 

- informace k oblastním metodikům – po vyhodnocení jejich činnosti a přínosu byly 31.5.2022  

pozice zrušeny, neboť se původní záměr neosvědčil 

- aktuálně se řeší z programu NSA možnost zřízení funkce oblastního trenéra, ale zatím pouze 

pro ženskou složku 

- v kalendářním roce 2021 obdržel oblastní výbor ze strany ČBF na činnost částku 152275,- Kč 

- informace z oblastních výběrů U14 – pro rok 2022 zůstanou stávající trenéři, neboť v roce 

2021 nebyly výběry s ohledem na covidovou situaci pořádány 

- informace k aktuálnímu stavu v ČABT – aktuálně všichni členové výboru odstoupili, nyní 

výbor nefunguje 

- informace k aktuální stavu ČAMB – schválen původní výbor 

- na rok 2022 oblastní výbor ze strany ČBF na činnost obdrží 316000,- Kč  

- projekt oblastního výběru U13 v částce 100000,- Kč, zatím pověřen René Hauf a pan Šuster 

z KP, mají být tři kempy pro dívky a tři kempy pro chlapce 

- projekt na finanční pomoc pomocných rozhodčích v částce 200000,- přičemž na každé 

přihlášené družstvo kategorie mini je vyhrazená stejná poměrná část do konce roku 2022, 

vyúčtování musí proběhnout ze strany klubu vůči ČBF JM 

- do budoucna je v plánu elektronický zápis u všech kategorií, zatím nejsou jasné podmínky, 

požadavky, školení atd. 

- informace ohledně názvů nadregionálních soutěží a lig – názvy mají vazbu na dotace obcí 

- informace k proběhlému ODM 2022 – dívky 1. místo, chlapci 4.místo 

 

Diskuze k některým bodům byla vedena při přednesu průběžně. 

 

Valná hromada schválila zprávu Výboru ČBF. 

Kvorum: 9/5 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Bod 6. programu – Hospodaření ČBF JM a schválení účetní uzávěrky za rok 2021. 

Přednesl – Petr Vrážel  

 

Valná hromada projednala zprávu o hospodaření ČBF a schválila Řádnou účetní uzávěrku za rok 

2020 včetně hospodářského výsledku ve výši: 

Výnosy: 354.332,61 Kč 

Náklady: 254.624,00 Kč 

Celkem HV: +99.708,61 Kč 

 

V rámci diskuze k bodu nikdo nevystoupil. 



Schválení Řádné účetní uzávěrky: 

 

Kvorum: 9/5 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Na základě návrhu Výboru oblasti JM bude zisk v uvedené výši převeden na účet 932 (nerozdělený 

zisk z minulých let). 

 

Kvorum: 9/5 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Bod 7. programu – projednání a schválení rozpočtu ČBF na rok 2022. 

Přednesl - Petr Vrážel  

Valná hromada projednala a schválila navržený rozpočet ČBF JM na rok 2022 ve výši: 

Výnosy: 550.000,- Kč 

Náklady:  530.000,- Kč 

 

Kvorum: 9/5 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Bod 8. programu – Zpráva Dozorčí a odvolací komise ČBF JM. 

Přednesl – Pavel Večeřa 

Odvolací komise bude dočasně pracovat ve dvou členech – tj. Petr Hájek a Pavel Nebl. Pavel Večeřa 

se k 31.5.2022 své funkce v DoK vzdal. 

 

V rámci zprávy konstatováno, že byla provedena kontrola účetnictví za dané období bez nalezení 

vážnějších pochybení. 

 

Připomínky a doporučení DoK: 

- doporučení k stahování souborů zápisů VV – nelze nyní stahovat, jedná se o technický 

problém, který je v řešení¨ 

- zveřejňovat zápisy z VV včas 

- s ohledem na finanční prostředky ČBF JM doporučeno spolufinancování projektů vůči klubům 

- podání účetně výstupních dokumentů vůči státním orgánům – vše v pořádku 

 

Dále směrem k DoK nebyla v roce 2021 podána žádná žádost, tedy nebylo nutné řešit žádný 

problém. 

 

Zpráva DoK je přílohou zápisu. 

 

V rámci diskuze k bodu nikdo nevystoupil. 

  

Valná hromada bere na vědomí Zprávu Dozorčí rady ČBF JM. 

Kvorum: 9/5 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Bod 9. programu – Diskuse. 

 

V diskusi vystoupili: 

 

 

- Petr Vrážel otevřel otázku doplnění DoK o třetího člena místo odstoupivšího Pavla Večeři – 

vzhledem ke Stanovám ČBF je třeba, aby DoK měla tři členy (viz. Usnesení) 

 

 

 

 



Usnesení Valné hromady 

 

- VH ČBF JM bere na vědomí rezignaci Pavla Večeři ke dni 31.5.2022 

- VH ukládá DoK kooptovat třetího člena DoK do 31.12.2022 

   

Valná hromada bere na Usnesení VH ČBF JM. 

Kvorum: 9/5 Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
 

 

Ukončeno – 18:28 hod. 

 

Kompletní dokumentace k valné hromadě je uložena v sídle ČBF JM. 

 

 

V Brně, dne 17. října 2022 

 

Zapsal: Pavel Vyroubal    Ověřil (návrhová komise): Pavel Večeřa 


