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1)  Informace o schůzce zástupců ČBF se třemi kluby zařazenými mezi ZSCM, které mají 

připomínky k parametrům systému STM – klasifikace ZSCM dle návrhu schváleného 
Výborem ČBF a způsobu rozdělování dotací mezi spolupracující kluby SpS (region Praha 
a severní Čechy). 
Komise projednala informace ze schůzky s následujícím stanoviskem: 
Klasifikace ZSCM s rozdílnou výší dotace  
Schválený návrh zařazených ZSCM nemění jejich statut, který zůstává v souladu se 
schváleným projektem. Na základě přihlášených uchazečů do stupně ZSCM byl dle 
aktuálního vyhodnocení navýšen počet ZSCM na 9 klubů. Pro zachování rozpočtové 
položky na ZSCM byly stanoveny dvě úrovně dotace. 5 klubů s plnou výší dotace a 4 
kluby (3 nově zařazené a Vyšehrad) se sníženou výší dotace. Tím se však nemění žádné 
parametry a postavení ZSCM v rámci projektu STM. 
Komise konstatuje, že bylo „nešťastně“ použito označení basic a standard, což bylo 
pracovním označením.    
Rozdělování dotace určené SpS v rámci Prahy 
Připomínku Sokola Pražského k situaci rozdělování dotací spolupracujícím klubům 
v rámci pražských SCM komise navrhuje řešit individuálně. Komise potvrzuje původní 
projekt, že v rámci Prahy bude rozdělována dle rozpočtu jedna částka regionálního 
určení SpS a to prostřednictvím VSCM.  Současně KVBCH navrhuje řešení, aby Sokol 
Pražský předložil návrh podpory spolupracujícím klubům, která bude řešena 
individuálně.  
Severočeský region 
Komise se věnovala situaci „severní Čechy“. Dle potvrzených dostupných informací 
znovu jednohlasně potvrdila neuspořádané vztahy v severočeském regionu. 
Nejednoznačné uspořádání vztahů podložené rozdílnými hlasy jednotlivých klubů, které 
se vzájemně protínají. Proto komise znovu potvrdila jako řešení dvě nová ZSCM se 
sníženou dotací a centrální rozdělení dotace na SpS za jedno celé ZSCM prostřednictvím 
KVBCH, která o rozdělení bude hlasovat bez zainteresovaných členů (aktuálně předseda 
komise) na návrh předložený oběma ZSCM v severočeském regionu.  
S výsledkem svého jednání KVBCH seznámí pověřené členy Výboru ČBF a požádá o 
písemné vyrozumění dotčených klubů (Slavoj Litoměřice), na základě kterého se 
příslušný klub musí vyjádřit, zda souhlasí, za daných podmínek, s účastí v systému STM.    

 
 
 



2)  Komise se seznámila s konstatováním, že předložený návrh úpravy Přílohy č. 1 
Přestupního řádu ČBF, což bylo v souladu se strategií projektu STM schválenou 
Výborem ČBF, nebyl doporučen a zařazen k dalšímu schvalovacímu procesu.  
Komise žádá o písemné vyjádření LK s odůvodněním nedoporučení, resp. nezařazení do 
programu VH, z důvodu dalšího postupu a zpracování dané problematiky, včetně 
posouzení kompetentnosti dané problematiky.  KVBCH se bude danou problematikou 
zabývat na nejbližší schůzi.  
Na základě výše uvedených důvodů KVBCH žádá o účast zástupců LK na společné schůzi 
s KVBCH s cílem vyjasnění celé problematiky, především dalšího postupu a předložení 
návrhu na VH.    
 

3)  Komise projednala aktuální návrh „Změny Přestupního řádu v systému STM“, opět 
v souladu se strategií projektu STM schválenou Výborem ČBF. Po zapracování 
schválených bodů bude aktuální verze předložena předsedovi LK s žádostí o konzultaci. 
Aktuální verze by měla být připravena na společnou schůzi  VSCM a ZSCM. 
 

4)  Komise projednala a po úpravách schválila nové bodování SCM, které bude předloženo 
na společnou schůzi  VSCM a ZSCM. 
 

5)  Komise se věnovala tématu účasti VSCM v I. lize. Na základě nedostatečných podkladů, 
především nejasnosti situace ve VSCM Brno, se komise dohodla, že předseda komise 
urychleně zpracuje všechny parametry, k čemuž osloví o závazné stanovisko jednotlivá 
VSCM, a předloží pevný návrh na řešení celé situace, který bude realizovatelný pro 
období 2015/2016 v intencích příprav rozdělení do konferencí před obdobím 
2014/2015. 

 
6)  Aktualizace příprav na společnou schůzi VSCM a ZSCM, 23.3.2015. 

 
 

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBCH 
 
 
 
 
 
 


