
 

Zápis č. 13 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 31.5.2018 v Praze 

 

Přítomni: M. Jansta, I. Zach, Z. Bříza, P. Vrážel, P. Čeněk, J. Mayer, T. Kotrč, Z. Latík - 

DOR, M. Konečný – GS 

Omluveni: Jiří Zídek, D. Kurucz 

 

13.1. Kontrola Zápisu č.12 

  
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.  
 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. 
 Z. Latík informoval Výbor o průběhu práce skupiny. Výbor zprávu přijal, úkol 
nadále trvá. 
 Z. Latík předložil návrh organizačních směrnic. Výbor tento návrh 
připomínkoval a uložil Z. Latíkovi dopracování směrnic dle připomínek. Úkol do 
červnové schůze Výboru. 

    

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 stávající situaci. Výbor zprávu přijal a pověřil T. 

Kotrče, aby představil na červnové schůzi Výboru finální vyřešení situace 
ohledně charitativních projektů ČBF. 
 
9.4.4. Výbor pověřil GS ke zpracování problematiky GDPR. Termín dokončení     
30.8.2018 
   

 11.5.5. GS informoval Výbor o zjištění ohledně velkého počtu zápasů 
v kategoriích mini. Výbor pověřil GS zpracováním analýzy o přiměřeném počtu 
zápasů v kategoriích minibasketbalu. Závěr předloží GS na červnovém zasedání 
Výboru. 



 

 

 

 12.3.1. Výbor pověřil Z. Latíka, aby ve spolupráci s Legislativní komisí provedl 
analýzu statutu AK. Předložení na červnové schůzi Výboru 

 
13.2. Zhodnocení VH 2018, závěry VH ČBF, projednání diskusních příspěvků 
  Výbor přijal Zápis z VH, projednal diskusní příspěvky a konstatoval, že není 
 potřeba dalšího řešení.  

13.3.  Vyhlášení a podmínky pro účast v soutěžích řízených STK a Nadregionálních 

soutěží 

  Výbor schválil materiál „Vyhlášení a podmínky pro účast v soutěžích 

řízených STK“, NRS a I. ligy mužů a zavedl kategorii U10 

13.4. Schválení rozpisu ČP mužů a ČP žen 2018/19 

  Výbor schválil rozpis ČP mužů a ČP žen s tím, že odměny rozhodčích 
budou platné dle dohod mezi vedením soutěží a ČABR. 

 
13.5. Schválení plánu práce výboru 2018/19 
  Výbor schválil plán práce na nadcházející období. Plán je přílohou 

zápisu. 

13.6. Rozvojové programy ČBF  

 Výbor pověřil gestory jednotlivých programů, aby do příští schůze 
předložili časové harmonogramy a upřesnili rámcové rozpočty. 

 

13.7. Různé 
13.7.1. GS předložil aktualizovanou verzi rozpočtu, ve kterém byly 
zohledněny reálné příjmy ze strany MŠMT na rok 2018 
13.7.2. GS prezentoval kampaň „Bez faulu“. Výbor předložený dokument 
připomínkoval a pověřil GS aby zmíněné připomínky do projektu zapracoval. 
Kontrola na příští schůzi Výboru 
13.7.3. GS informoval o zasedání VH FIBA Europe. Výbor zprávu přijal 
13.7.4. GS předložil žádost Lokomotiva KV na pomoc v oblasti investic. Výbor 
žádost zamítl. 
13.7.5. Výbor schválil úpravu rozpisu 3x3. 
13.7.6. T. Kotrč informoval o jednáních ALK. Výbor zprávu přijal a bude se 
nadále zabývat počty cizinců v soutěžích. 
13.7.7. Výbor schválil podporu účastníkům mezinárodních pohárů 
13.7.8. Výbor schválil systém soutěže NBL 2018/2019 

 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 28.6. v 10:00 v sídle ČBF. 



 

  

 
Zapsal: M. Konečný 
Schválil : Výbor ČBF 

 


