
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

Zápis č. 3

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 29.6.2017 v Praze

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, P. Čeněk, T. Kotrč, D. Kurucz, J. Mayer, P. Vrážel, I. Zach, J. Zídek,
Z. Latík - DOR, M. Konečný – GS

Hosté: Jiří Novotný, Roman Bednář

3.1. Kontrola Zápisu č.2

1.3.5. Výbor pověřil všechny členy, aby do příští schůze provedli revizi okruhů 
(skupin) projektů a jejich názvů. Na další schůzi se revize vyhodnotí a postoupí se 
směrem k revizi obsahu projektů.
Úkol nadále trvá

Schválení rozpisu NBL pro sezonu 2017/18
Výbor schválil rozpis NBL v předloženém návrhu vyjma odstavce II. bod 6. Tento bod 
se týká odměn rozhodčích a bude projednáván samostatně na základě výsledku 
jednání ČABR a ALK

Schválení rozpisu ŽBL pro sezonu 2017/18
Výbor schválil rozpis ŽBL v předloženém návrhu vyjma odstavce III. body 3.1 a 3.3. 
Tyto body se týkají odměn rozhodčích a budou projednávány samostatně na základě 
výsledku jednání ČABR a AŽLK

Schválení rozpisu ČP mužů a ČP žen 2017/18
Výbor schválil rozpisy ČP mužů a ČP žen

2.9.1. Z. Latík informoval o předvolání ČBF k Obvodnímu soudu pro Prahu 6 ve věci 
žaloby TJ Gymnázia Hladnov. 
Výbor pověřil Z. Latíka aby i nadále pokračoval ve vedení tohoto případu za ČBF.
Jednání bylo odloženo na 7.8.2017

2.9.4.  V souvislosti s vyjádřením členů Výboru ČABT a jejího předsedy v posledním 
zápise ze schůze ČABT zve Výbor ČBF na svoji příští schůzi J. Novotného (předsedu 
KBDM) a R. Bednáře (zástupce ČABT) k projednání realizace projektu regionálních 
manažerů.
J. Novotný a R. Bednář prezentovali projekty Regionálních manažerů a Regionálních 
metodiků. 
Výbor schválil start projektu Regionálních manažerů dle původního návrhu. 
Projekt regionálních metodiků bude spuštěn jako pilotní projekt od 1.8. 2017 
v regionu Vysočina. K 31.12. 2017 bude tento pilotní projekt vyhodnocen a na 
základě  tohoto vyhodnocení bude rozhodnuto o dalších krocích. V souvislosti s tímto 
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pilotním projektem navrhne ČABT a MK změnu ve způsobu školení a udělování licencí
„C“ se zaměřením na basketbal v minižákovských a žákovských kategoriích. 

2.9.5 Výbor pověřil GS přípravou seznamu činností a návrhů metodických směrnic, 
které jsou nezbytné ke komplexnímu procesu řízení federace
Úkol nadále trvá

3.2 Projednání účasti českých klubů v mezinárodních pohárech
GS informoval Výbor o klubech, které se přihlásili do Evropských pohárů

ČEZ Basketball Nymburk – Champions league
BK JIP Pardibice – FIBA EUROPE CUP
ZVVZ USK Praha – Euroleague women
DSK  Basketball Nymburk – EuroCup women
KP Brno – EuroCup women

Výbor zprávu přijal

3.3 Závěry VH a projednání diskusních příspěvků
Z. Latík informoval o špatné verzi zápisu z VH. Výbor vyzval GS ke sjednání nápravy.

3.4. Schválení žebříčků rozhodčích
Výbor zprávu přijal a žebříček schválil

3.5. Různé
3.5.1. Výbor schválil návrh komise KVBCH ve složení:

Jakub Kudláček - KVBCH
Tomáš Kaprálek - Metodik ČBF
Ronen Ginzbug - Trenér "A" týmu mužů
Roman Bednář - ČABT
Dušan Bohunický - Zástupce SCM
Petr Jachan - Odborník
Jan Slowiak - Ústřední trenér mládeže

3.5.2. GS informoval Výbor o předběžném opatření, které vydal Městský soud v Praze
na základě požadavku BK Kralupy – junior. GS také informoval Výbor, že již bylo 
podáno odvolání proti tomuto předběžnému opatření. 
Výbor zprávu přijal a pověřil M. Pražáka a M. Konečného jednáním se zástupci BK 
Kralupy o situaci, která by nastala v případě vyhovění odvolání.

3.5.3. GS informoval o vypsání dalšího kola žádosti na dotační program V. z finančních
prostředků MŠMT. 
Výbor pověřil GS podat žádost dle nových pravidel MŠMT a dle doporučení ČOV a 
ČUS

3.5.4. Výbor se zabýval požadavkem klubů USK Praha a TJ sokol Pražský o zaujetí 
stanoviska ČBF k účasti mládežnických klubů v mezinárodních pohárech. Výbor zaujal 
následující stanovisko:
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Všechna družstva musí upřednostňovat domácí soutěže. Pokud se některé družstvo 
bude chtít účastnit mezinárodního poháru a bude chtít měnit termínovou listinu, je 
tak možné učinit pouze na základě dohody se soupeřem a to ještě před začátkem 
samotné domácí soutěže.

3.5.5. Výbor se zabýval žádostí J. Reisingerové o zrušení zákazu reprezentovat. 
Výbor rozhodl, že zákaz reprezentovat se ruší ke dni 31.8.2017

3.5.6. Výbor zamítl žádost V. Zelinky o mimořádné zařazení a působení ve sboru 
komisařů, které bylo z důvodu dovršení věkové hranice ukončeno.

3.5.7. Výbor schválil nahlášené změny ve výboru ČBF OZČ

3.5.8. Výbor přijal zprávu o hospodaření ČBF k 30.5.2017 a hospodaření schválil.

3.5.9. Výbor se zabýval návrhem Stanov AŽBLK.
Na základě diskuze pověřil Výbor GS a D. Kurucze úpravou návrhu a předložením 
tohoto návrhu na příští schůzi Výboru.

3.5.10. Výbor pověřil GS předložením návrhu organizační struktury ČBF. 

3.5.11. Výbor přijal za členy ČBF: Basketpoint Frýdek-Místek z.s.; Akademický 
sportovní spolek Brno z.s.; Basketbalová škola Tygři Praha z.s. a Basketbalovou 
akademii Radotín z.s.

3.5.12. Vzhledem k tomu, že soutěž I. ligy mužů zůstává  pro sezónu 2017/2018 zatím 
neuzavřená, ukládá výbor GS svolat v měsíci červenci schůzku zástupců ligových klubů
Mariana Pagáče, Vladimíra Vyorala, Michala Pekárka, za účasti řídícího soutěže 
Martina Jakeše a vedoucího sportovně technického úseku Michala Ježdíka k vyřešení 
připomínek k organizaci soutěže I. ligy mužů

3.5.13.  Výbor  vyslechl  krátké  hodnocení   Ivana  Zacha  k neúspěšnému vystoupení
reprezentace  žen  na  ME.  Podrobnější  rozbor  a  návrh  opatření  bude  předložen
realizačním týmem k projednání  na  VV federace  v měsíci  srpnu nebo září,  včetně
návrhů a doporučení k dalšímu směřování ženské reprezentace v příštích letech.

3.5.14. V této souvislosti připomněl Zdeněk Bříza, že vhledem k plánovacímu procesu
pro rok 2018 je třeba se zabývat jak reprezentací žen, tak reprezentací mužů, aby byly
včas jmenovány realizační týmy, které předloží návrh předpokládaných nákladů pro
další období.

Příští schůze Výboru se uskuteční 14.8. v 9:00 v sídle ČBF.

 

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF
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