Zápis č. 17
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 21.9.2018 v Praze

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

17.1.

Kontrola Zápisu č.16
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 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.
Z. Latík tlumočil vyjádření závěru DOR a tím je nepřijetí směrnice
GDPR v podobě v jaké byla vypracována. Výbor pověřil GS, aby na základě
připomínek DOR zajistil doplnění směrnice a předložil ji DOR k dalšímu
přezkoumání.
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.
Výbor schválil navrženou pracovní skupinu ve složení: J. Novotný, M.
Moulisová, M. Jakeš, P. Čeněk, Dr. P. Říman, M. Janovský, M. Studnička, J.
Procházka, M. Konečný. O průběhu jednání skupiny bude GS informovat na příští
schůzi.

12.3.1. Výbor pověřil Z. Latíka, aby ve spolupráci s Legislativní komisí provedl
analýzu statutu AK. Předložení na červnové schůzi Výboru
Byl předložen společný návrh Legislativní komise a Dozorčí a odvolací rady k
transformaci Arbitrážní komise na Rozhodčí komisi ČBF. Tento návrh nebyl po
diskusi přijat. Bude zpracován nový návrh Statutu Arbitrážní komise. Úkol trvá. 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.

14.3. Schválení žebříčků rozhodčích, postupy a sestupy do skupin, přihlášky
rozhodčích
Výbor schválil žebříčky rozhodčích.
Výbor schválil seznam rozhodčích pro sezonu 2018/2019
15.2.

Schválení rozpisu celostátních soutěží pro sezonu 2018/19
Výbor odsouhlasil úpravu v platbách za odložená utkání (3000,- a 2000,-) a
rozpisy schválil.
GS informoval Výbor o návrhu na finanční úpravu odkládaných utkání, který
vznikl na jednání VH ČABT. Na základě projednání rozhodl o úpravě znění rozpisu a
to následujícím způsobem: v případě prvního a druhého odložení utkání jednoho
družstva klubu 1000 Kč, v dalších případech pak 3000 Kč za každý zápas v soutěžích
dospělých, extraligách juniorů, juniorek, kadetů, kadetek, resp. 2000 Kč v ostatních
soutěžích mládeže.

16.3.

16.4.

Přihlášky komisařů
Výbor schválil předložený seznam komisařů pro sezonu 2018/2019.

Vyhodnocení účasti mládežnických družstev na ME 2018
Výbor si vyslechl hodnocení reprezentačních družstev chlapců od M.
Ježdíka. Výbor zprávu přijal. Hodnocení dívčích družstev proběhne na příští schůzi
Výboru.

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.
Úkol zrušen z důvodu jiného systémového řešení
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.
Výbor předložený návrh schválil

17.2.

Vyhodnocení WT 3x3 2018
GS přednesl zprávu o průběhu WT 2018. Výbor přednesenou zprávu přijal

17.3.

Vyhodnocení účasti reprezentačních družstev 3x3 na mezinárodních soutěžích
Z důvodu zdravotní indispozice M. Kruka odloženo na příští schůzi Výboru

17.4.

Hodnocení komisí za první ½ roku 2018
M. Ježdík předložil hodnocení komisí. Výbor zprávu přijal

17.5.

Schválení sboru komisařů pro sezonu 201/2019
Seznam komisařů schválen bodem 16.3. tohoto zápisu

17.6.

Složení sboru rozhodčích NBL a ŽBL pro sezonu 2018/2019
Výbor schválil předložený seznam rozhodčích pro obě soutěže

17.7.

Složení sboru rozhodčích I. ligy mužů a I. ligy žen pro sezonu 2018/2019
Výbor schválil předložený seznam rozhodčích pro obě soutěže

17.8.

17.8.1. Výbor schválil pokračování J. Slowiaka ve funkci reprezentačního trenéra U16
chlapci
17.8.2. Výbor schválil navýšení rozhodčím v NRL o 50,- Kč/zápas. Případné další
navyšování bude v souladu s připravovanou koncepcí.
17.8.3. Výbor se zabýval žádostí klubu Basketball Nymburk na refundaci mezd
reprezentantů. Výbor žádost nepřijal.
17.8.4. Výbor se zabýval neuvolněním reprezentantů 3x3 z basketbalového klubu
Basketball Nymburk na oficiální reprezentační akci. Výbor pověřil pány J. Zídka, D.
Kurucze a T. Kotrče, aby vypracovali závazné principy pro uvolňování reprezentantů
k reprezentačním akcím.
17.8.5. Na návrh KVBCH přijal Výbor klub TJ Sokol Hradec Králové Pražské Předměstí
do STM se zařazením do kategorie ZSCM se sníženou dotací.

Příští schůze Výboru se uskuteční 19.10. v 10:00

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF

