
Zápis č. 10

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 1.3.2018 v Praze

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

Omluveni: Jiří Zídek

Hosté: M. Ježdík, 

10.1. Kontrola Zápisu č.9

1.3.5. Rozvojové  programy  –  bylo  vybráno  10  prioritních  programů,  které
budou  řešeny  po  zpracování  rámcových  rozpočtů  na  příští  výbor  dne
28.2.2018.Výbor  pověřil  M.  Konečného  zpracováním  návrhu  projektu
basketbalu  3x3,  s předložením  na  příští  schůzi  Výboru.  Ostatní  vybrané
projekty budou rozděleny v průběhu XII  měsíce. Dále Výbor pověřil  GS, aby
připravil rámcové rozpočty pro ostatní vybrané projekty.

GS předložil rámcové rozpočty jednotlivých projektů. S odkazem na 
tento návrh Výbor pověřil GS vytvořením personálního návrhu gestorů 
jednotlivých projektů u všech 10 projektů a jeho předložení na příští schůzi 
Výboru.

Výbor schválil projekt 3x3 na LOH v Tokiu 2020 a pověřil GS, aby 
zajistil na úrovni reprezentačních trenérů vyjednávání o sestavení RD 3x3 
v obou kategoriích.  

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  směrnic  a  předložením  návrhu
případných  úprav.  Výbor  pověřil  Z.  Latíka  realizací  navržených  úprav.  Z.  Latík
prezentoval  stávající   stav  a  byl  výborem  pověřen  aby  do  31.12.  2017  provedl
aktualizaci. 
Ekonomické  směrnice  byly  předloženy  v aktuálizované  podobě.  VV  jejich  znění
schválil,  včetně  cestovních  náhrad  v původní  výši.  GS  v rámci  sekretariátu  bude
dohlížet na aktualizaci, vyplývající se změn a úprav zákonů v dalších letech, a to vždy
k 31.12. příslušného roku.
Z. Latík předloží pro jednání VV dne 28.2.2018 návrh Organizační směrnice, včetně
návrhu organizačního schématu federace. 



Z. Latík předložil návrh organizačních směrnic a organizačního schématu. Na
základě diskuse o tomto návrhu Výbor pověřil pány Kotrče, Kurucze, Mayera, Latíka
a  Konečného,  aby  analyzovali  stávající  stav,  porovnali  ho  s návrhem  a  na  příští
zasedání předložili finální verzi směrnic.

                       5.6.2.  D. Kurucz navrhl posoudit možnost vzniku RD žen U23. Výbor jej
pověřil                   zpracováním posouzení tohoto návrhu. 
                     Výbor projednal a schválil vznik Univerzitního výběru pro Univerziádu v roce
2019 a         

                     zároveň jej pověřil vytvořením návrhu rozpočtu, který předloží na březnové
schůzi
                     výboru.

D.  Kurucz  předložil  návrh  fungování  RD  žen  U23  včetně  rozpočtu.
Výbor  pověřil  D.  Kurucze  aby  tento  návrh  dopracoval  do  fáze  realizace,
prodiskutoval  jednotlivé  body  návrhu  se  sportovním  manažerem  „A“
družstva žen a na příští schůzi předložil finální návrh včetně konečné verze
rozpočtu.

                     
7.3.7. T. Kotrč informoval o stávající situaci v jednání s KKP. 
Výbor zprávu přijal a pověřil T. Kotrče k pokračování dalšího jednání. 
T. Kotrč informoval o dalším průběhu jednání. 

                        Výbor zprávu přijal a na základě nových informací pověřil Výbor také D.
Kuruce,  aby  se  zapojil  do  vyjednávání.  Výbor  pověřil  T.  Kotrče  konečným
návrhem spolupráce s KKP.

T.  Kotrč  informoval  o  aktuální  situaci  ohledně  KKP,  zejména  o
probíhající kampani spolku „Každý koš pomáhá“ v České televizi se kterou
nemá ČBF ani ALK nic společného. Kampaň je zmatečná a poškozuje vlastní
charitativní projekt KKP, který tradičně již 12 let spolu s ČT provozují kluby
KNBL a Česká basketbalová federace. Výbor zprávu přijal a na základě těchto
informací pověřil Výbor T. Kotrče aby vyzval zástupce Každý koš pomáhá z.s.
aby přestali používat symboly ČBF a Kooperativa NBL, neboť použití těchto
symbolů nebylo ČBF ani Kooperativa NBL odsouhlaseno. Výbor se zároveň
distancuje od aktivit spolku „Každý koš pomáhá z.s.“

9.3. Návrh rozpočtu 2018 
GS  informoval  Výbor  o  skutečnosti,  že  stále  nebyly  vyhlášeny  všechny
programy MŠMT a proto není možno předložit konečnou verzi rozpočtu.

GK informoval Výbor o úpravách rozpočtu dle nejnovějších informací 
z MŠMT. Výbor zprávu přijal a předložený rozpočet schválil.

9.4.1. Výbor pověřil GS, aby zpracoval stanovisko k žádosti Z. Mládkové 
v případu USK Praha – Grunt.



GS informoval Výbor o situaci kolem vyjádření stanoviska Arbitrážní 
komise a poukázal na nejasnosti výkladu stanoviska. Výbor s odkazem na 
tyto nejasnosti pověřil GS a P. Vrážela zpracováním výkladu závěru AK. 
Tento výklad bude předložen na příští schůzi Výboru.

9.4.4. Výbor pověřil GS ke zpracování problematiky GDPR. Termín dokončení 
30.8.2018

GS informoval o možnostech zpracovatelů GDPR včetně rámcových 
rozpočtů. Výbor pověřil GS, aby oslovil ještě více dodavatelů a předložil 
závěr na příští schůzi Výboru.

9.4.6. R.  Bednář  předložil  Výboru  závěry  z pilotní  části  projektu  Oblastní
metodik ve vybrané oblasti Vysočina.
Výbor  závěry  schválil  a  zprávu  přijal.  O  pokračování  projektu  v dalších
oblastech bude rozhodnuto na březnovém VV.

10.2. Kontrola přípravy na VH 2018
Výbor zadal GS pokyny ke zpracování Zprávy o činnosti ČBF.

10.3. Schvalování rozpisu soutěže 3x3
Výbor schválil Vyhlášení mezinárodního mistrovství v basketbalu ČBF 3x3
Tour 2018.

10.4. Různé
10.4.1.  M.  Ježdík  prezentoval  hodnocení  systému  STM  za  dobu  jeho
fungování. 
Výbor zprávu přijal a úseku sportu nařídil:

 Pokračovat  v systému do roku  2019,  tak  jak  je  v současné  době
nastaven.

 Navrhnout  personální  obsazení  pro  oblast  trénování  a  metodiky
pro kategorie U10 – U14.

 Zlepšit komunikaci o systému mezi „malými“ a „velkými“ kluby
 Zabývat  se  možnosti  vzniku  projektů  na  zvýšení  kvality  hráček

v systému SCM
 Změnit poměr zápas/trénink ve prospěch tréninků a snížení počtu

utkání v kategoriích minibasketbalu
10.4.2. Výbor přijal za člena ČBF tým BA Grizzlies Plzeň
10.4.3.  Výbor  schválil  ukončení  stávajícího  způsobu  školení  licence  „C“

k 30.6.2018  a  odsouhlasil  nový  způsob  v souladu  s návrhy
Metodické  komise.  MK  provede  zveřejnění  nového  způsobu  do
30.3.2018



10.4.4. Výbor se zabýval organizací CEWL v nadcházející sezóně a pověřil
GS, aby projednal s řídícím orgánem soutěže možnost pokračování
a formát soutěže. GS předloží závěry na příští schůzi Výboru.

10.4.5. Výbor pověřil GS, aby mailem zaslal komisařům následující pokyn:  
Komisař  je  povinen nejpozději  do  24  hodin  po skončení  zápasu
zaslat  řídícímu  orgánu  mailem  zprávu  o  hrubém  nesportovním
chování diváků / vulgarity, osobní útoky, vyhrožování /. Rovněž je
povinen  řídícímu  orgánu  sdělit  informaci  o  event.  hrubém
nesportovním chování aktérů zápasu po skončení řádné hrací doby
nebo prodloužení. 

Příští schůze Výboru se uskuteční 27.3.2018 v 10:00, v sídle ČBF.

 

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF


