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• Předseda KVBCH vysvětlil situaci týkající se snížení rozpočtu do SpS pro rok 2017 a zároveň představil 

nové rozdělení, které bylo jednomyslně schváleno. I za současné situace se jedná téměř o 25% nárůst 

oproti minulému roku 2016.    

o SCM předloží v co nejkratším čase nový návrh na rozdělení financí pro svoje spol. SpS, 

který bude komise následně schvalovat. 

o Proběhla diskuze na téma – rozdělení dotací na sezónu vs. kalendářní rok. Nový formát bude 

od roku 2017 počítat jen s rozdělením na rok kalendářní, proto se jednalo o ideálním modelu 

rozdělení/slíbení peněz klubům za předpokladu, že rozpočet pro rok 2018 bude znám a 

odsouhlasen pravděpodobně až na přelomu prvního čtvrtletí r. 2018. Nebylo nalezeno 

jednoznačné řešení, diskuze bude pokračovat. 

o Předseda otevřel debatu na téma – optimalizace rozdělování dotací do SpS. Po 

prodiskutování několika alternativních forem nebylo v tuto chvílí nalezeno lepší řešení než 

to stávající.  

o Petr Jachan navrhuje, aby ČBF zaujala jednotnou strategii u rozdělování peněz, posílání 

smluv/podmínek všem složkám systému STM a zároveň, aby medializovala tabulku, kde 

budou patrné celkové částky. To vše proto, aby bylo klubům jasné, kdy a jaké peníze 

dostávají. 

o I v tomto roce 2017 je KVBCH potěšena přihlášením nových klubů do systému STM, a tím 

pádem i k dalšímu navýšení spolupracujících SpS. Komise se shodla, že se musí i nadále 

podporovat spolupráce SCM/spol. SpS a měly by se neustále zvyšovat nároky i na její 

kvalitu.   

o Byl podpořen návrh, aby se na podzim roku 2017 svolalo setkání všech úrovní STM 

(VSCM, ZSCM, SpS pod SCM, spol. SpS) za účelem celkového připomenutí systému STM 

a představení nových vizí. 

o Komise se shodla, že dotace by měly jít primárně na odměny trenérům. 

• KVBCH jednala o možnostech, jak ještě více optimalizovat termínovou listinu pro sezónu 

2017/2018. Návrh předloží předseda KVBCH generálnímu sekretáři Michalu Konečnému a Josefu 

Opavovi.  

• Proběhla diskuze na téma mezinárodní konfrontace klubů během sezóny. KVBCH jednoznačně 

podporuje mezinárodní kontakt a snaží se hledat nejoptimálnější řešení, která pomůžou zajistit 

důstojné odehrání domácí soutěže. 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Jakub Kudláček, předseda KVBCH 


