Zápis č. 9
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 25.1.2018 v Praze
Přítomni: M. Jansta, I. Zach, P. Čeněk, D. Kurucz, J. Mayer, P. Vrážel, T. Kotrč, Z. Latík DOR, M. Konečný – GS
Omluveni: Z. Bříza, Jiří Zídek,
Hosté: M. Ježdík, R. Ginzburg, R. Bednář

9.1.

Kontrola Zápisu č.8
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.
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.

4.12.5 Výbor pověřil M. Konečného zpracováním návrhu projektu basketbalu
3x3, s předložením na příští schůzi výboru. Projednání přeloženo na únorovou
schůzi výboru.

pověřil
2019 a
schůzi

5.6.2. D. Kurucz navrhl posoudit možnost vzniku RD žen U23. Výbor jej
zpracováním posouzení tohoto návrhu.
Výbor projednal a schválil vznik Univerzitního výběru pro Univerziádu v roce
zároveň jej pověřil vytvořením návrhu rozpočtu, který předloží na březnové
výboru.
6.4 Výbor vyslechl závěrečnou zprávu R. Ginzburga k ME mužů 2017.
Výbor zprávu přijal společně s vizí projektu „ME 2021“, včetně možného
medailového úspěchu, který zmínil R. Ginzburg.
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.
8.2. Příprava Valné hromady federace v roce 2018 :
Výbor pověřil M. Konečného a Z. Břízu přípravami VH. Termín VH 2018 byl
stanoven na 23.4. ve 12:00 v prostorách Masarykovy koleje v Praze.
8.4. Hodnocení rozhodčích NBL a ŽBL za první část sezóny. P. Vrážel předložil
hodnocení rozhodčích.
Výbor hodnocení rozhodčích za uvedené období přijal.

9.3.

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

9.4.

Různé
9.4.1. Výbor pověřil GS, aby zpracoval stanovisko k žádosti Z. Mládkové
v případu USK Praha – Grunt.
9.4.2. Výbor pověřil GS uzavřením dohody s AŽBLK o organizaci F4 poháru
žen.
9.4.3. D. Kurucz informoval Výbor o návrhu úpravy řádů. Výbor uložil D.
Kuruczovi předložit návrh příslušné komisi k dopracování.
9.4.4. Výbor pověřil GS ke zpracování problematiky GDPR.
Termín dokončení 30.8.2018
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.
9.4.7. Hlasováním per rollam vypsaného dne 2.1.2018 byl výborem přijat
klub BK HB Basket z.s. za člena ČBF.
9.5.

Setkání s předsedy oblastí.
Na setkání členů Výboru s předsedy oblastí ČBF připravila tyto body jednání:
1.
Příspěvek na činnost oblastních organizací 800 000,-/rok.
2.
Sjednocení plateb za rozhodčí od sezóny 2018/2019
3.
Příspěvky na soutěže ČBF
4.
Regionální manažeři a Oblastní metodik – informace o výsledcích jejich
působení a další perspektiva spolupráce s oblastmi a kluby.
5.
Spolupráce oblasti a municipality
6.
ČUS – pomoc malým klubům s ekonomickou agendou
7.
Regionální výběry
8.
VH 2018
9.
Projednán návrh na sjednocení názvů soutěží v oblastech – Bylo
odsouhlaseno spojení XXXXXX (jméno oblasti) liga – např. Středočeská
liga, zároveň budou upraveny názvy NRS a ostatních oblastních soutěží.
10. Telefony pro sekretáře oblastí – ČBF poskytne na každou oblast 3 sim
karty v rámci nové vlastní sítě ČBF. Předsedové oblasti nahlásí GS, která
čísla chtějí do sítě zařadit.
11. Informace o reprezentačních výběrech.
12. Informace o zápisu oblastních výborů do spolkového rejstříku – GS
informoval o průběhu zápisu ČBF z.s. a následně oblastních organizací
Dále na setkání s předsedy oblastí byla projednána následující témata:
•
Vznik regionálních Výběrů U13 – v současné době se nebudou
vytvářet. Tato otázka bude dále projednána s případnou změnou
organizace soutěží mini, která je nyní navrhována a projednávána
společně s oblastmi.
•

Vedle sjednocení plateb pro rozhodčí byla diskutována i možnost
sjednocení pokut a vkladu do soutěží. GS požádal oblasti o zaslání
sazebníku pokut a přehledu vkladů do soutěží. GS se bude touto
otázkou nadále zabývat. Oblasti předají GS stávající sazebník pokut a
výši vkladů do soutěží do 20.2.2018

•

Oblasti doporučují zasílání zápisu z utkání elektronicky. GS tuto formu
podporuje a předsedy informoval, že již dal podnět legislativní komisi
k provedení úpravy řádů

•

V souvislosti s Návrhem změny organizace soutěží byla projednána
otázka omezení počtu zápasů pro nejmenší kategorie. Omezení bylo
všeobecně podpořeno.

•

GS informoval přítomné předsedy oblastí o započetí příprav na
splnění požadavků GDPR, které bylo vydáno Evropskou komisí
( ochrana osobních údajů )

Příští schůze Výboru se uskuteční 28.2.2018 v 10:00, v sídle ČBF.

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF

