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Zápis č. 22 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 20.3.2019 v Praze 

 

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

Konečný – GS, Z. Latík – DOR,  

Omluveni: J. Zídek 

Host: P. Hlaváček 

 

22.1. Kontrola Zápisu č.21 

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. 
 GS prezentoval závěry jednání pracovní skupiny. Výbor pověřil GS 
dopracováním detailů. 
 GS společně s J. Mayerem přednesli závěr pracovní skupiny. Výbor směřuje 
další kroky k rozvoji oblastního basketbalu ve dvou rovinách a těmi jsou rozvoj 
sportovní a soutěžní stránky a rozvoj managementu oblastí.  
 Výbor pověřil pracovní skupinu, aby zpracovala analýzu oblastních soutěží 
z hlediska obou vytýčených směrů. 
 GS informoval Výbor o průběhu. 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.  
 Z. Latík informoval o stávající situaci. Výbor pověřil dořešením problému 
GS. Úkol trvá, řeší předseda ČBF. 

 
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 
I. Zach představil projekt „Dlouhodobá práce na školách“  
 Návrh byl schválen a I. Zach pověřen rozpracováním detailů 
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 I. Zach předložil doplnění projektu. Výbor pověřil GS analýzou situace, kolik 
kubů v ČBF již spolupracuje se základními školami. Takto informace je nutná 
k definitivnímu odsouhlasení směru projektu. Úkol trvá. 
 

 19.4.6. Výbor pověřil GS a Z. Latíka aktualizací počtu členské základny. 
  Z. Latík informoval o stávající situaci ohledně členské základny.  

 Sekretariát ČBF zahájí ve 3/2019 práce na aktualizaci počtu členů 
(právnických osob) a stavu jejich dat ve Veřejném rejstříku. 
Předseda ČABT a předseda ČABR zajistí ve 3/2019  zahájení prací na aktualizaci stavu 
aktivních trenérů a rozhodčích ČBF. 
 ČABT již průběžně aktualizuje svůj stav a ČABR se zabývá přesným 
nastavením metodiky členství. Úkol nadále trvá. 

 
22.2. Projednání podkladů pro zprávu předsedy na VH ČBF 
  GS byl pověřen zpracováním podkladů pro zprávu předsedy ČBF 
 
22.3. projednání ev. úprav Řádů ČBF pro VH ČBF  
  P. Hlaváček seznámil Výbor s návrhy Legislativní komise na úpravu řádů ČBF. Výbor 

návrhy odsouhlasil a žádá o doplnění do disciplinárního řádu o zavedení trestu 
možnosti sehrání utkání bez diváků. 

 
22.4. Konečná příprava  VH ČBF 
  GS informoval o fázi příprav VH. Výbor zprávu přijal. GS na příští schůzi předloží 

prezentaci k VH.  
 
22.5. Různé 
  21.4.5. Výbor předběžně navrhl termín Basketbalisty roku na 21.6.2019. Termín bude 

potvrzen na příští schůzi Výboru. Výbor navržený termín schválil. 
  22.5.1. Výbor přijal demisi předsedy D. Komise a na uvolnění místo jmenoval I. 

Lukše, jakožto nového předsedu DK s platností od 20.3.2019 
  22.5.2. Výbor se zabýval žádostí FIBA EU o uspořádání akce pro minibasketball Get 

together. Výbor souhlasí s uspořádáním a pověřil GS, aby si uvedenou akci vzal pod 
patronát. 

  22.5.3. Výbor souhlasí v pokračování zapojení do projektu TIME OUT 2.0. 
  22.5.4. Výbor se zabýval žádostí Basket Brno o přesunutí MČR U15 chlapci. Pokud si 

Basket Brno vykomunikuje přesunutí s ostatními účastníky a oni budou souhlasit, 
Výbor žádost schválí. 

  22.5.5. Výbor schválil prodloužení mandátu stávajícímu RT žen do ME 2021 
  22.5.6. Výbor schválil rozpis soutěže 3x3 
  22.5.7. Výbor nominoval následující osoby do struktur FIBA Europe: 
   Komise mládeže: Stanislav Křiváček 
   Soutěžní komise: Jiří Welsch 
   Technická komise: Robert Vyklický 
   Ženská komise: Dan Kurucz 
   Výbor FIBA Europe: Michal Konečný 
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  22.5.8. Výbor obdržel informaci od předsedy ČABT, že ČABT se bude zabývat 
chováním J. Slowiaka v zápase juniorů Pardubice – Liberec. 

    
 
   
 

Příští schůze Výboru se uskuteční : 26.4.2019 v 10:00 v sídle ČBF 

  
 
Zapsal: M. Konečný 
Schválil : Výbor ČBF 
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