
 

Zápis č. 16 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 17.8.2018 v Praze 

 

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

GS, Z. Latík – DOR, T. Kotrč, I. Zach, 

Omluveni: Jiří Zídek,  

 

16.1. Kontrola Zápisu č.15 

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

    

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.  
 Výbor odsouhlasil princip získávání osobních údajů a předávání 
informací členům ČBF dle GDPR. Směrnici GDPR nadále zkoumá DOR. Závěry 
předloží Z. Latík do příští schůzi 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. 
 Úkol trvá 
 
 



 

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

 Úkol trvá 

 

13.6. Rozvojové programy ČBF  
 Výbor pověřil gestory jednotlivých programů, aby do příští schůze 
předložili časové harmonogramy a upřesnili rámcové rozpočty. 
 Výbor se zabýval předloženými projekty. Úkol nadále trvá. 

 

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. 
 Výbor předložené informace schválil. 
 

 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 
 Výbor odsouhlasil úpravu v platbách za odložená utkání (3000,- a 2000,-) a 
rozpisy schválil. 
 

16.2. Kontrola přípravy soutěží 2018/2019 
   Výbor odsouhlasil kontrolované celostátní soutěže 
 
16.3. Přihlášky komisařů 
   Odloženo na příští schůzi Výboru 
 
16.4. Vyhodnocení účasti mládežnických družstev na ME 2018 
   Odloženo na příští schůzi Výboru 
 
16.5. Schválení sboru supervizorů 
   Výbor předložené kandidáty schválil 
  Jsou to pánové M. Kučera, P. Vrážel, Z. Hartig, P. Šmíd, I. Dolínek, R. Vyklický 
 
16.6. Průběžná kontrola rozpočtu ČBF. 
   GS předložil aktuální informace o čerpání rozpočtu. Výbor zprávu přijal. 
 
16.7. Seminář rozhodčích a komisařů. 



 

 Výbor byl informován o termínech konání seminářů a předloženou zprávu 
přijal. 

 
16.8. Kontrola přípravy basketbalisty roku 
   Výbor byl informován o přípravách na basketbalistu roku. Výbor 

předloženou zprávu schválil  
 
16.9. Příprava společného jednání klubů ALK a AŽLK 
  T. Kotrč za ALK informoval Výbor, že termín je již naplánován, a D. Kurucz za AŽLK 

termín ještě hledají. 
   Výbor zprávu přijal 

 
16.10. Různé 

16.10.1. GS informoval o stávající situaci v rámci kvalifikace na MS 2019.  
 Výbor zprávu přijal 
16.10.2. Výbor se zabýval odvoláním USK Praha proti rozhodnutí ALK a rozhodl, že 
odvolání zamítá. GS bude informovat USK Praha. 
16.10.3. Výbor přijal za člena klub Get Better Academy Europe s.r.o. 
16.10.4. Výbor zamítl žádost týmu Žabiny Brno o smazání dluhu. 
16.10.5. Výbor schválil odměny reprezentačního družstva mužů za postup na MS 
2019 ve výši 2 000 000,- Kč 
16.10.6. GS předložil návrh na prohloubení komunikace mezi ČBF a ČABR. Výbor 
předložený návrh schválil a pověřil GS a P. Vrážela jeho dopracováním. Výsledek 
k předložení na příštím Výboru. 
16.10.7. Výbor pověřil GS prověřením stížností na obnovování trenérských licencí. 
16.10.8. T. Kotrč informoval o ukončení P. Hlaváčka v exekutivě ALK. 
16.10.9.  Výbor pověřil Petra Vrážela zpracováním návrhu ke sjednocení odměňování 
rozhodčích v oblastních soutěžích. Návrh zašle cestou GS všem členům výboru ke 
schválení do 30.8.2018.  Schválený návrh bude směrodatný pro všechny oblasti jako 
nejnižší možný pro sezónu 2018/2019. 
 
 

 

 
Příští schůze Výboru se uskuteční 21.9. v 10:00 

  
 
Zapsal: M. Konečný 
Schválil : Výbor ČBF 

 


