
 

 

Zápis č. 24 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 31.5.2019 v Praze 

 

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

M. Konečný – GS, Z. Latík – DOR,  

Omluveni: J. Zídek 

Hosté: M. Jakeš, J. Novotný 

 

24.1. Kontrola Zápisu č.23 

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. 

   

 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 
 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. 
 GS byl pověřen dalšími kroky směřujícími ke spuštění projektu.  
 Kontrola průběžně. 
 



 

 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. 
 Z. Latík informoval o průběhu.  
 Úkol trvá 

 
  21.4.5. Výbor předběžně navrhl termín Basketbalisty roku na 21.6.2019. Termín bude 

potvrzen na příští schůzi Výboru. Výbor navržený termín schválil. 
   K termínu ještě bude probíhat diskuze. Z. Bříza bude informovat členy 

Výboru emailem. 
   Termín byl stanoven na 9.8. v Praze 
   
  23.3.5. J Mayer otevřel téma financování trenéru STM přímo z ČBF. Výbor požádal 

sportovní úsek o vyslovení názoru na toto téma. 
   
24.2. Zhodnocení VH 2019, závěry VH ČBF, projednání diskusních příspěvků 
   Výbor vzal na vědomí Zápis z VH a pověřil GS jeho zveřejněním. 
 
24.3. Vyhlášení a podmínky pro účast v soutěžích řízených STK   
   Výbor na žádost DOR pověřil GS zajištěním oprav v Rozpisu I.LM a odložil 

schvalování tohoto dokumentu na příští schůzi Výboru. Všechny ostatní dokumenty 
k soutěžím řízeným STK Výbor schválil. 

 
24.4. Schválení rozpisu ČP mužů a ČP žen 2019/20 
   Výbor schválil rozpisy ČP mužů a žen pro sezonu 2019/2020 
 
24.5. Schválení rozpisu NBL pro sezonu 2019/20 
   Výbor schválil rozpis NBL 2019/2020 
 
24.6. Schválení rozpisu ŽBL pro sezonu 2019/20 
   Výbor schválil rozpis ŽBL 2019/2020 
 
24.7. Schválení plánu práce výboru 2019/20 
   Výbor schválil Plán práce Výboru do příští VH 2020 
 
24.8.  Různé 
  24.8.1. Výbor se zabýval žádostí manažera RD 3x3 o uvolnění hráčky K. Hoškové 

z přípravy universitního výběru z důvodu zařazení hráčky pro RD 3x3 na Evropských 
hrách v Minsku.   



 

   Výbor rozhodl, že EH mají s ohledem na přípravu na OH 2020 pro ČBF větší 
prioritu než Universiáda a pověřil GS vyřešením situace. 

  24.8.2. Výbor schválil navýšení rozpočtu reprezentace žen 3x3 o 0,5 Kč mil z důvodu 
potřeby zapojení RD žen do nově vzniklé celosvětové Womens 3x3 Tour. 

  24.8.3. Výbor přijal nově za členy ČBF kluby: 
    Basketbalový klub Kutná Hora z. s.  
    TJ Sokol Moravská Nová Ves z. s.  

  24.8.4. Výbor se zabýval žádostí ČABT o zařazení nových kategorií do vyhlašování 
ankety Basketbalisty roku.  

   Výbor schválil zařazení kategorií Trenér mládeže a Trenér roku 
  24.8.5 Výbor pověřil svoje členy, aby na příští schůzi navrhli kandidáty pro Síň slávy 
  24.8.6. Výbor obdržel informaci ohledně jednání MŠMT AŠSK a zástupců svazů 

k pořádání finále Školní ligy.  
   Výbor nedospěl ke konečnému rozhodnutí a bude v diskuzi pokračovat na 

příští schůzi. 
  24.8.7. Výbor vyslechl hodnocení NRL od pánů M. Jakeše aj. Novotného.  
   Po diskuzi rozhodl o sjednocení formátu soutěže pro všechny nadregiony. 
  24.8.8.  Z. Bříza informoval Výbor o průběhu příprav akce Get together. 
  24.8.9. Výbor se zabýval návrhem ČABR na úpravu termínové listiny mládežnických 

kategorií. Výbor návrh neschválil a rozhodl ponechat stávající model soutěží. 
  24.8.10. Výbor schválil složení orgánů Oblastních výborů. Seznam je přílohou č. 1 

tohoto zápisu. 
  24.8.11. Výbor ukládá Legislativní komisi kontrolou řádů a to zejména bodů 

souvisejících s počtem cizinců U19 v KNBL. 
 
 
 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 27.6.10:00 v sídle ČBF 

  
Zapsal: M. Konečný 
Schválil : Výbor ČBF 

 


