
 

 

Zápis č. 19 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 30.11.2018 v Pardubicích 

 

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

Konečný – GS, Z. Latík – DOR,  

Omluveni: I. Zach, T. Kotrč, 

Hosté: Představitelé oblastních organizací, Stanislav Marian, Marek Kos, Roman 

Bednář, Ivo Dolinek, Pavel Šmíd, Radek Sís. 

 

19.1. Kontrola Zápisu č.18 

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 
 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.  GS informoval Výbor o zapracování připomínek DOR do 
Směrnice. Výbor směrnici o GDPR schválil a pověřil GS realizací. 
   

 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. 
 GS informoval o závěru jednání pracovní skupiny. Výbor úkol uzavřel 

  

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 
 

 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 
 
  18.5.4. Výbor pověřil sekretariát, aby se zabýval revizí www stránek ČBF a to 

z hlediska potřeb GDPR a také obsahu. Úkol trvá 
 
19.2.  Návrh rozpočtu na rok 2019 - první verze 
  GS předložil první návrh rozpočtu ČBF na rok 2019 a přehled čerpání financí za rok 

2018. Výbor první návrh rozpočtu i přehled čerpání schválil. 
 
19.3.  Jednání s představiteli regionálních výborů   
  Jednání proběhlo podle připravené agendy a zápis z tohoto jednání je přílohou 

tohoto zápisu. 
 
19.4.  Různé. 
  19.4.1 GS předložil návrh na doúčtování dotací pro kluby na rozhodčí. Výbor návrh 

schválil. 
  19.4.2.  Výbor schválil RT mládežnických RD dívek. Seznam je příloha č.2 zápisu 
  19.4.3. Výbor otevřel otázku organizace MU U20 dívek v roce 2019. Výbor bude 

pokračovat v diskuzi na další schůzi  
  19.4.4. Výbor schválil RT mládežnických RD chlapců, s tím, že v kategorii U17 

nebude asistentem trenéra Roman Bednář, který se na plný úvazek věnuje pozici 
Oblastního metodika. Seznam je přílohou č.3 zápisu 



 

  19.4.5. GS představil projekt CEYBL. Výbor diskutoval podporu projektu a pověřil M. 
Ježdíka, aby udělal z pozice ředitele sportovního úseku rozhodnutí o případné 
podpoře. Pověřil GS, aby na příštím zasedání informoval o konečném rozhodnutí. 

  19.4.6. Výbor pověřil GS a Z. Latíka aktualizací počtu členské základny. 
 
 
 
 

  

Příští schůze Výboru se uskuteční : 11.1.2019 v 10:00 v sídle ČBF 

  
 
Zapsal: M. Konečný 
Schválil : Výbor ČBF 


