
 

Zápis č. 14 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 28.6.2018 v Praze 

 

Přítomni: M. Jansta, I. Zach, Z. Bříza, P. Vrážel, P. Čeněk, J. Mayer, D. Kurucz 

Omluveni: Jiří Zídek, M. Konečný – GS, Z. Latík – DOR, T. Kotrč, 

 

14.1. Kontrola Zápisu č.13 

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. 
Odloženo na příští schůzi 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. 
Odloženo na příští schůzi Výboru 
 

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. 
Odloženo na příští schůzi Výboru 

 

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

 Odloženo na příští schůzi Výboru 

13.6. Rozvojové programy ČBF  

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

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 
 Odloženo na příští schůzi Výboru 
 

14.2.  Projednání účasti českých klubů v Evropských pohárech 
Předložený návrh schválen.  

Champions League: 
- Nymburk 
- Opava 
- Pardubice  – kvalifikace 

Fiba Cup: 
- Pardubice ??? 
- Svitavy 

AAC: 
- Ústí n.L. 
- Děčín 
- USK 
- Brno 

Euroliga: 
- USK Praha 
Eurocup: 
- KP Brno 
- Nymburk 
CEWL: 
- Žabiny Brno 
- Ostrava 
- Hr. Králové 

14.3.  Schválení žebříčků rozhodčích, postupy a sestupy do skupin, přihlášky 
rozhodčích 

 Odloženo na příští schůzi Výboru 
 



 

14.4.  schválení rozpisu NBL pro sezonu 2018/19 
 Výbor předložený návrh schválil 
 

14.5.  Schválení rozpisu ŽBL pro sezonu 2018/19 
   Výbor po úpravě oproti původnímu rozpisu dokument schválil 
 
14.6.  Návrh kandidátů do síně slávy 
   Výbor pověřil Z. Břízu, aby návrhy projednal s PR ČBF 
 
14.7. Různé: 

14.7.1.Výbor rozhodl, že rozpisy nejvyšších soutěží ŽBL a NBL budou od příště 
schvalovány v období duben/květen 

14.7.2.Výbor pověřil ZB a MK vytvořit systém odmnování v nadregionálních 
soutěžích. 

 
 
 

 

 
Příští schůze Výboru se uskuteční 13.7. v 10:00 

  
 
Zapsal: M. Konečný 
Schválil : Výbor ČBF 

 


