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Zápis č. 11 - zasedání Výboru ČBF oblast St řední Morava - dne 23. října 2013 
 
Přítomni: Sládek, Krhovský, Hůlka, Fašánek, Zatloukal, Miketa, Vyplel – ČABR – StM, Rozsíval – 

sekretář 
                           
Omluveni:       Remenec, Schmid, Horký, Kubiš, Čoček 
 
Program:       

1. Kontrola zápisu č. 10 ze dne 25. září 2013 
2. Mistrovské soutěže oblasti Střední Moravy 
3. Ekonomika 
4. VH Zlínské organizace ČUS 
5. Zpráva ČABR – StM 
6. Školení licence C 
7. Příští schůze výboru 

____________________________________________________________________ 
 
1. K zápisu č. 10 nebyly podány písemné připomínky, body zápisu 2 a, c, e, 3 a, b, 4, 5, 6,  zápis 
č. 10 schválen. 
 

2. Výbor projednal a schválil: 
• Výbor projednal zprávu hrací komise za období od 14. září do 23. října 2013, viz 

zprávy hrací komise na webových stránkách oblasti  
 

• Odložené utkání žen Krnov B – UP Olomouc B – nařízen náhradní termín 22. 11. 
2013 

 
• nesehraná utkání U 15 Šumperk – Mohelnice, která se k utkáním dostavila pouze se 

4 hráči – 2 x 20 : 0 bez bodu pro Mohelnici. 
 

• výbor schválil návrh hrací komise, aby všechna přidávání hostujících hráčů na 
soupisky družstev byla pouze po předložení naskenované hráčské licence – týká se 
pouze klubů, které mají více družstev stejné kategorie popř. není-li hostující hráč po 
vydání licence na ČBF přiřazen ke správnému družstva (vyznačenému na licenci). 
V případech přeřazování hráčů, tzn. již na soupisce byl a je znovu přidáván, nebude 
prováděno na počkání, ale až po prověření, zda je dodržen SŘB. 
Odpovídá:  Sládek 
Termín:      Ihned 
 

• Výbor se zabýval hráčskými lavicemi v tělocvičně dr. Horáka v  Prostějově a 
rozhodl: „Hrá čská lavice hostujícího družstva musí být umístěna jako první ke 
stolku pomocných rozhodčích“. V případě nedodržování tohoto pravidla bude 
tělocvična vyřazena ze seznamu schválených tělocvičen. 
Odpovídá:     organizační pracovník Orli Prostějov a TJ OP Prostějov 
Informace rozhodčím:  předseda ČABR-STM Vyplel 
Termín:         Ihned 
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• Výbor byl dále seznámen se stavem zavedené novinky zasíláním skenů zápisů po 
utkáních a upozorňuje zejména na nedostatky: 

� Nečitelnost jmen hráčů/hráček/trenérů 
� Chybí čísla utkání a řádně vyplněná hlavička zápisu 
� Nedodržování zásad přejmenování skenů před odesláním 
� Nečitelnost záznamů rozhodčích 

Odpovídá:  organizační pracovník klubů/družstev 
předseda ČABR-STM Vyplel 

Termín:     Ihned 
                                               
3. Výbor vzal na vědomí hospodaření za období 1 – 8/2013 zpracované ing. Slanařovou 

s hospodářským výsledkem: - 25.982,59 Kč a uložil sekretáři předložit na listopadovém 
jednání výboru výsledek hospodaření za 1 – 10/2013. 
Výbor schválil výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši: - 3.691,50 Kč a schvaluje 
zaúčtování do nerozdělené ztráty minulých let, účet č. 932. 
Výbor dále konstatuje, že byla provedena inventarizace účtů dle zákona o účetnictví 

Odpovídá:  Sekretář 
Termín:     20. 11. 2013 

 
4. 4. října 2013 se uskutečnila volební Valná hromada Zlínské krajské organizace ČUS, 

delegátem na jednání byl za oblastní výbor V. Schmid, který byl zvolen za člena Krajské rady 
a zajistí opravu chybné prezentace na webových stránkách Zlínského ČUS 
 

5. Předseda ČABR – StM Vyplel, seznámil výbor se zápisem č. 2 ČABR – StM, složení výboru 
bylo dáno do souladu se Statutem ČABR – StM. 

 
6. Hůlka vyslovil požadavek, aby organizační pracovníci klubů provedli průzkum ohledně zájmu 

o školení trenérů licence C v roce 2014, pokud nebude nejméně 10 uchazečů, školení se 
neuskuteční. 

Odpovídá:  organizační pracovník klubů/družstev 
Termín:     30. 11. 2013 

 
7. Příští výbor: středa 20. listopadu 2013 16,00 hod. v klubovně č. 9 SH UP Olomouc                                                                

 
 
 
Schválil:     Emil Remenec, předseda 
 
Zapsal:   Jaroslav Rozsíval, sekretář 
 


