
 

 

Zápis č. 15 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 13.7.2018 v Praze 

 

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, P. Vrážel, P. Čeněk, J. Mayer, D. Kurucz, M. Konečný – 

GS, Z. Latík – DOR, T. Kotrč, 

Omluveni: Jiří Zídek, I. Zach, 

 

15.1. Kontrola Zápisu č.14 

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. 
 Výbor předložený materiál s úpravou zařazení Regionálních manažerů 
schválil a pověřil členy pracovní skupiny zpracováním návrhu fungování oblastního 
basketbalu. 

    
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. 
 Výbor ČBF se rozhodl ukončit spolupráci se spolkem KKP a nadále bude 
podporovat pouze svoje projekty. 

 



 

9.4.4. Výbor pověřil GS ke zpracování problematiky GDPR. Termín dokončení     
30.8.2018 
 Výbor pověřil Z. Latíka překontrolováním předložené směrnice o 
zavedení zásad GDPR. Termín do příští schůze Výboru 
   

 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. 
 GS předložil nashromážděné informace, které ukazují způsob řešení v zemích 
Evropy a také názory trenérů v ČR. Na základě této zprávy Výbor pověřil GS, aby 
vytvořil pracovní skupinu, která se zpracuje návrh řešení optimálního zatížení hráčů 
a hráček v mládežnických kategoriích. 
 

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 
 GS předložil upravený návrh průběhu kampaně. Výbor návrh schválil a uložil 
GS zpracovat celou kampaň v časové rovině 
 

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

 Výbor schválil žebříčky rozhodčích. Projednávání přihlášek bylo odloženo na 
příští zasedání Výboru. 
 

15.2. Schválení rozpisu celostátních soutěží pro sezonu 2018/19 
Odloženo na příští schůzi Výboru 
 

15.3. Různé 
15.3.1. Výbor se zabýval podnětem právního zástupce USK Praha k problémovým 
odchodům hráček do NCAA.  
 Výbor konstatoval, že podpoří oprávněné zájmy klubů a doporučuje zpřísnění 
smluvních podmínek ve vztahu klub-hráč(ka) 



 

15.3.2. Výbor schválil předložený návrh na změnu loga reprezentačních družstev.  
15.3.3. Výbor schválil usnesení z VH ČBF OSM, a tím i nový výbor ČBF OSM. 
 
 
 

 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 17.8. v 10:00 

  
 
Zapsal: M. Konečný 
Schválil : Výbor ČBF 

 


