ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
Zápis č. 4
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 14.8.2017 v Praze

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

4.1.

Kontrola Zápisu č.3
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
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.
Výbor zprávu o situaci přijal
2.9.5 Výbor pověřil GS přípravou seznamu činností a návrhů metodických směrnic,
které jsou nezbytné ke komplexnímu procesu řízení federace.

Česká basketbalová federace
Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6
tel: 242 429 236 | cbf@cbf.cz | www.cbf.cz
/BASKETCBF

/CZEBASKETFEDERACE

@CzechBasketball

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE
GS všechny směrnice předložil Výboru. Výbor pověřil Z. Latíka revizí dodaných
směrnic a předložení návrhu případných 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.
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
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
M. Konečný společně s J. Mayerem informovali o schůzce se zástupci I. ligy mužů a o
jejich závěrech.
Výbor na základě těchto informací schválil rozpis I. ligy mužů.
4.2.

Schválení rozpisu celostátních soutěží pro sezonu 2017/18
Výbor schválil rozpis celostátních soutěží řízených STK pro sezonu 2017/2018
s úpravou odstavců 23.14.1 a)b)c) kdy o výši odměn pro rozhodčí rozhodne Výbor na
svém příštím zasedání a dále s úpravou v odstavci 2.8.2 kde dochází k navýšení
poplatku za přeložené utkání, který nově činí za každý zápas 1000 Kč v soutěžích dospělých, extraligách juniorů, juniorek, kadetů a kadetek a 500 Kč v ostatních soutěžích
mládeže.

4.3.

Přihlášky komisařů
Výbor obdržel seznam přihlášených, doporučil kandidáty a nadále se bude otázkou
komisařů zabývat na své příští schůzi.

4.4.

Průběžná kontrola rozpočtu ČBF z.s.
Z. Bříza spolu s GS představili Výboru úpravy rozpočtu s odkazem na Usnesení MŠMT
týkající se dotačního programu V.
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Výbor se se všemi změnami a návrhy seznámil a navržené úpravy rozpočtu schválil.
4.5.

Vyhodnocení účasti družstva žen na ME 2017
I. Beneš a L. Blažek přednesli Výboru závěrečnou zprávu o účasti RD žen na ME v roce
2017.
Výbor zprávu přijal

4.6.

Kontrola přípravy soutěží 2017/18
Výbor schválil připravenost soutěží 2017/2018

4.7.

Složení sboru rozhodčích NBL a ŽBL pro sezónu 2017/18
Výbor odložil projednání na příští schůzi

4.8.

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

4.9.

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

4.10.

Schválení sboru supervizorů
Výbor odložil projednání na příští schůzi

4.11.

Vyhodnocení ME žen 2017 v Praze a HK
GS přednesl závěrečnou zprávu o organizaci a financování ME.
Výbor zprávu přijal

4.12.

Různé
4.12.1 Výbor rozhodl, že pořadatelem finálového turnaje ČP mužů budou Svitavy a ČP
žen Nymburk.
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.
4.12.3 Výbor se zabýval problematikou vedení RD žen v nadcházejícím cyklu. Jméno
kandidáta bude zveřejněno společně se složením RT po zářijové schůzi Výboru.
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
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.
4.12.5 Výbor pověřil Z. Břízu a M. Konečného k vyjednávání se společností Genius
Sport o spolupráci.
4.12.6 Výbor schválil žádost HB Basket o.p.s. o převodu soutěží a hráčů na nový
subjekt BK HB Basket z.s. a prominutí poplatků za převod.
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4.12.7 Výbor odsouhlasil členy ČBF, kteří budou uvedeni do Síně slávy
4.12.8 Výbor zamítl žádost GBA Sparta na navýšení kvóty cizinců v I. lize mužů
4.12.9. Výbor vyhověl žádosti KVBCH na změny termínové listiny EXL U17/19 pro
nadcházející sezónu a změnu TL schválil.
4.12.10 Výbor přijal nové členy do ČBF. Jsou to:
Brno United Košíková z.s.
Basketbal Dubňany z.s.
BK Olomoucko z.s.
Masarykova mezinárodní lékařská asociace studentů
4.12.11 Výbor pověřil M. Ježdíka zpracováním osnovy pro Hodnotící zprávu
reprezentací, která bude shodná pro všechny RD

Příští schůze Výboru se uskuteční 18.9. v 10:00 v sídle ČBF.

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF
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