
 

 

Zápis č. 18 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 19.10.2018 v Praze 

 

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, P. Vrážel, P. Čeněk, J. Mayer, D. Kurucz, T. Kotrč, M. 

Konečný – GS, Z. Latík – DOR,  

Omluveni: I. Zach, J. Zídek, 

Hosté: P. Hlaváček, P. Treml, M. Kruk, členové výboru PBS 

 

18.1. Kontrola Zápisu č.17 

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. 
 Výbor pověřil GS, aby svolal schůzku předsedy DOR a tvůrce 
směrnice.  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. 
 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. 
 Úkol trvá 

  

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 

 

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. 
 

 16.4. 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. 
   Výbor si vyslechl hodnocení od P. Tremla. Výbor hodnocení přijal. 
 
  17.3. Vyhodnocení účasti reprezentačních družstev 3x3 na mezinárodních 

soutěžích 
  Z důvodu zdravotní indispozice M. Kruka odloženo na příští schůzi Výboru 
   M. Kruk přednesl vyhodnocení účasti reprezentací 3x3 v roce 2018. Výbor 

přednesenou zprávu přijal. 
 
  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. 

   Úkol trvá 
 
18.2. Jednání s předsedou /zástupci/ Legislativní komise 
   P. Hlaváček informoval Výbor o stávajícím stavu v kontrole a „inovaci“ řádů 

ČBF a o nových podnětech pro legislativu. 
   Výbor zprávu přijal 

 
 
 



 

18.3.  Kontrola plnění úkolů z VH 2018 
    Výbor konstatoval, že nejsou žádné úkoly z VH k plnění 
 

18.4  Nové rozvojové programy ČBF 
   Z. Bříza a J. Mayer krátce informovali o průběhu jim svěřenému úkolu.  
    Úkol nadále trvá 
18.5.   Různé 
  18.5.1. Výbor schválil reprezentační trenéry pro družstva dívek pro kategorie:  
    U15 P. Kapitulčin 
    U16 R. Fousek 
    U18 V. Pruša 
    Trenér U17 bude konzultován s KVBD 
  18.5.2. GS informoval Výbor o nutnosti úpravy rozpočtu pro rok 2018. Výbor úpravu 

rozpočtu schválil. 
  18.5.3. Výbor schválil rozdělení příspěvků pro regionální organizace ČBF. 
  18.5.4. Výbor pověřil sekretariát, aby se zabýval revizí www stránek ČBF a to 

z hlediska potřeb GDPR a také obsahu. 
  18.5.5. Výbor přijal za člena ČBF klub BK Start Ostrava 
  18.5.6. Výbor zamítl žádost STK ČBF o uplatnění mimořádného opravného prostředku 

ve věci USK Praha. 
  18.5.7. Výbor se zabýval žádostí R. Banýra ohledně hostování po termínu. Po zjištění 

všech okolností se Výbor mimořádně rozhodl této žádosti vyhovět. 
  18.5.8. Výbor opětovně potvrdil své rozhodnutí zasílat zápis o utkání elektronicky ve 

všech soutěžích.  
  18.5.9. Výbor projednal s členy výboru PBS stávající situaci ohledně NRL a delegace 

rozhodčích do této soutěže. Předseda PBS M. Kučera se zavázal, že projeví maximální 
součinnost a snahu o delegaci rozhodčích a pokud bude v některém případě delegace 
problematická, bude s postiženými kluby individuálně vzniklou situaci řešit.  

 

   

Příští schůze Výboru se uskuteční 30.11.2018 ve 13:00 v Pardubicích 

  
 
Zapsal: M. Konečný 
Schválil : Výbor ČBF 


