
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

Zápis č. 5

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 18.9.2017 v Praze

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

Omluveni: M. Jansta, Jiří Zídek, T. Kotrč

Hosté: Š. Svitek, L. Blažek

5.1. Kontrola Zápisu č.4

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. 
Výbor se dohodl, že návrhy od členů Výboru vyhodnotí Ing. Zach a na příští schůzi 
přednese návrhy řešení

Ing. Zach předložil sestavu projektů navržených členy Výboru. Výbor se 
usnesl, že na příštím zasedání budou vytvořeny preference jednotlivých projektů a 
budou určeny projekty k realizaci. 
Úkol nadále trvá

2.9.1. Z. Latík informoval o předvolání ČBF k Obvodnímu soudu pro Prahu 6 ve věci 
žaloby TJ Gymnázia Hladnov. 

Z Latík informoval o stávající situaci a sdělil, že jednání bylo odloženo na 
neurčito. 
Výbor pověřil Z. Latíka aby i nadále pokračoval ve vedení tohoto případu za ČBF.

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 
pilotním projektem navrhne ČABT a MK změnu ve způsobu školení a udělování licencí
„C“ se zaměřením na basketbal v minižákovských a žákovských kategoriích. 
Z. Bříza informoval o probíhajícím výběrovém řízení na pozici Oblastního manažera. 
Jméno vybraných kandidátů bude oznámeno na příští schůzi Výboru.
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Výbor zprávu o situaci přijal

Ing. Z Bříza informoval Výbor, že na pozice Regionálních manažerů byly 
vybrání I. Dolínek a P. Šmíd.
Výbor vybrané kandidáty schválil 

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

GS všechny směrnice předložil Výboru. Výbor pověřil Z. Latíka revizí dodaných
směrnic a předložení návrhu případných úprav.

Výbor pověřil Z. Latíka realizací navržených úprav.
Úkol nadále trvá

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.

M. Konečný informoval o stávající situaci a o výsledku jednání se zástupci BK 
Kralupy. Výbor pověřil dohledem nad tímto případem zástupce ženské složky D. 
Kurucze a pověřil ho dalším vyjednáváním.

D. Kurucz a P. Čeněk seznámili Výbor s aktuálním vývojem situace. V této 
souvislosti Výbor konstatoval, že došlo k nesplnění náležitostí Přihlášky do soutěží 
ČBF (příloha č. 1 zápisu č.5) a Výbor pověřuje STK realizací rozhodnutí Výboru a 
z toho vyplývajících kroků zařazení do soutěže. 

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.

D. Kurucz podal zprávu o aktuálním stavu ohledně stanov nového spolku a 
rámcový návrh oblasti působení tohoto spolku. 
Výbor zprávu přijal a pověřil D. Kurucze a GS aby na tvorbě stanov pokračovali.
Úkol trvá

4.8. Složení sboru rozhodčích 1.LM, 1.LŽ pro sezónu 2017/18
Výbor odložil projednání na příští schůzi
Výbor schválil listinu sboru rozhodčích 1.LM

4.9. Schválení sboru komisařů pro sezónu 2017/18
Výbor odložil projednání na příští schůzi

Výbor obdržel Seznam komisařů ČBF pro sezónu 2017/2018. Z důvodu 
zařazení I. Dolínka na jinou pozici v rámci ČBF, byl I. Dolínek z tohoto seznamu 
vyřazen a po té byl tento Seznam bez připomínek schválen. 

4.10. Schválení sboru supervizorů
Výbor odložil projednání na příští schůzi
Výbor schválil sbor supervizorů pro KNBL i pro ŽBL
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ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

4.12.2 Výbor pověřil J. Mayera aby zjistil, zda se Oblastní organizace ČBF podílejí na 
financování odměn rozhodčích za odpískané zápasy v regionálních soutěžích.

J. Mayer informoval Výbor o způsobu financování v oblastech a Výbor pověřil 
sekretariát k zajištění distribuce finančního příspěvku do klubů.

4.12.3 Výbor se zabýval problematikou vedení RD žen v nadcházejícím cyklu a byl 
seznámen s návrhy na trenéra družstva reprezentace. Výbor navrženého kandidáta 
schválil a pověřil I. Zacha dojednáním podmínek kontraktu. Výbor zve schváleného 
kandidáta na zářijovou schůzi Výboru k prezentaci složení RT družstva a základních 
principů práce s družstvem. Jméno kandidáta bude zveřejněno společně se složením 
RT po zářijové schůzi Výboru.

Š. Svitek jakožto trenér RD žen prezentoval Výboru složení RT žen a principy 
práce RT. 
Výbor navržené RT a principy práce schválil.

4.12.4.Výbor se zabýval situací, která vznikal u RD muži U 18, kdy dle vyjádření FIBA 
opustil RT družstvo a odjel na výlet do Helsinek. Z tohoto důvodu nebyl nikdo z RT 
přítomen na technickém meetingu č.2. Výbor pověřil GS ověřením skutečností a bude
se touto situací zabývat na příští schůzi Výboru.

GS ověřil pravdivost informací jak u samotných členů RT, tak u pracovníků 
FIBA a potvrdil pravdivost informací. Na tomto základě se Výbor usnesl, že všichni 
členové RT U18 muži, kteří se účastnili ME U18 v roce 2017 mají zákaz vykonávání 
všech funkcí ve všech reprezentačních družstvech ČBF po dobu trvání 5 let. Také 
ukládá hlavnímu trenérovi RD U18 muži uhradit pokutu, kterou ČBF za porušení 
pravidel FIBA obdržela.

4.12.5 Výbor pověřil všechny členy, aby na příští schůzi předložili své návrhy v otázce 
směřování basketbalu 3x3 v ČR jakožto nového olympijského sportu.
Projednání bylo přeloženo na příští zasedání Výboru.

4.12.5 Výbor pověřil Z. Břízu a M. Konečného k vyjednávání se společností Genius 
Sport o spolupráci.
Úkol trvá

4.12.11 Výbor pověřil M. Ježdíka zpracováním osnovy pro Hodnotící zprávu 
reprezentací, která bude shodná pro všechny RD
Úkol trvá

5.2. vyhodnocení účasti repre družstev mládeže ve finále ME 2017
Projednání bylo přeloženo na příští zasedání Výboru

5.3. Vyhodnocení WT 2017
Projednání bylo přeloženo na příští zasedání Výboru

5.4. Vyhodnocení účasti repre družstev 3x3
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Projednání bylo přeloženo na příští zasedání Výboru

5.5. Hodnocení práce komisí za první ½ roku 2017
Projednání bylo přeloženo na příští zasedání Výboru

5.6. Různé
5.6.1. Výbor schválil trenéry a asistenty trenérů RD U18 ženy a U20 ženy. 
U18 ženy 
Hlavní trenér: Viktor Průša 
Asistent: Pavel Prokeš

U20 ženy 
Hlavní trenér: Ken Scalabroni 
Asistent: Pavel Kubálek

5.6.2.  D.  Kurucz  navrhl  posoudit  možnost  vzniku  RD  žen  U23.  Výbor  pověřil  D.
Kurucze zpracováním posouzení tohoto návrhu.

5.6.3. Výbor schválil zařazení klubu Studánka Pardubice do kategorie SCM B

5.6.4.  Výbor  pověřil  GS  vyjednáváním  a  zajištění  pojištění  pro  hráče  zraněné  na
reprezentačních akcích ČBF

5.6.5.  Výbor projednal  návrh distribuce financí ze sponzoringu pro ŽBL podané D.
Kuruczem. Konečné stanovisko zaujme na příští schůzi Výboru.

5.6.6.  Výbor  schválil  Statut  ČABR a  Disciplinární  řád  ČABR a  pověřil  GS  k učinění
administrativních kroků, aby byl Disciplinární řád platný již pro nadcházející sezónu.

5.6.7. Výbor dal podnět DOR ČBF k projednávání Námitky arbitrážního řízení ČNBF ve
věci Pavel Grunt – ALK ČBF č.j. 11-2017
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 16.10. v 10:00 v sídle ČBF.

 

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF
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