Zápis č. 12
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 19.4.2018 v Praze

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

12.1.

Kontrola Zápisu č.11
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.

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.
9.4.1. 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.
Z důvodu nepřítomnosti P. Vrážela, odložena na příští schůzi Výboru.

Výbor si vyslechl zprávu P. Vrážela a po projednání všech okolností a
vyslechnutí všech informací konstatoval, že v souladu SŘB není oprávněn
v této věci rozhodovat a pověřil GS, aby zástupci P. Grunta doporučil obrátit
se na ALK.
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.
GS informoval Výbor o stávající situaci. Výbor pověřil GS, aby
objednal analýzu stávajícího stavu a jakmile to bude možné, předloží GS
návrh konkrétních kroků k implementaci GDPR. Informace na příští schůzi
Výboru.
Úkol trvá
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
Výbor pověřil J. Mayera aby vytvořil prezentaci o nových trenérských licencích
a tuto prezentaci předložil na příští schůzi Výboru spolu s T. Kaprálkem.
J. Mayer prezentoval nový systém licencí. Výbor informaci přijal.
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.
GS přednesl zprávu řídícího soutěže. Výbor pověřil D. Kurucze, aby
prověřil zájem klubů ŽBL o účast v CEWL. Výbor se na základě zjištění bude
touto otázkou zabývat na příští schůzi Výboru.
D. Kurucz podal informace o aktuální situaci. Výbor pověřil GS, aby
společně s M. Jakešem nastavili nový systém fungování CEWL ve smyslu
zapojené okolních federací do řízení soutěže.
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.
12.2.

VH 2018
Výbor projednal operativu v rámci řízení VH, a také všechny materiály, které
budou na VH předloženy, včetně Výroční zprávy za rok 2017.

12.3.

Různé
12.3.1. Výbor pověřil Z. Latíka, aby ve spolupráci s Legislativní komisí provedl
analýzu statutu AK.
12.3.2. Výbor pro potřeby zápisu do spolkového rejstříku opakovaně schválil
složení orgánů Oblastní organizace Západní Čechy ve složení:
Petr Červenka – předseda
Miloslav Kohút – místopředseda
Michal Pipta – člen výboru
Stanislav Marian – člen výboru
Erik Eisman – člen výboru
Václav Fryčky – předseda DR
Petr Kalabza – člen DR
A dále Oblastní organizace Jižní Čechy ve složení:
Josef Opava – předseda
Tomáš Hejpetr – místopředseda
Petr Peška – člen
Michal Pivovarský – člen
Marek Kos – člen
Jaroslav Holub – předseda DR
Dalibor Pešek – člen DR
Bohumír Fučík – člen
12.3.3. Výbor schválil RT U20 ve složení
Hlavní trenér:
Ladislav Sokolovský
Asistent trenéra:
Patrik Smažák
Atletický trenér:
Michal Pogány (11. 6. - 15. 6. 2018 Nymburk)
Vedoucí družstva:
Dušan Štěnička
Masér:
Petr Kivorchian
Masér:
Tomáš Roman
12.3.4. Výbor schválil RD U23
Hlavní trenér: MARKO Miroslav, CZUDEK Petr (dle vytíženosti u A týmu)
Asistent:
GERŠL Jaromír
Vedoucí družstva: ŠOB Michal, HAVLAS Jan

12.3.5. Výbor se před VH zabýval situací v ČABR a pozval R. Vyklického k diskuzi
vhledem k příspěvku ve zprávě Výboru

Příští schůze Výboru se uskuteční 31.5. v 9:00, v sídle ČBF.

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF

