Zápis č. 25
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 28.6.2019 v Praze

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

25.1.

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.
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.
Výbor pověřuje sekretariát analýzou činností směrem ke klubům a následný postup
k digitalizaci úkonů.

23.3.5. J Mayer otevřel téma financování trenéru STM přímo z ČBF. Výbor požádal
sportovní úsek o vyslovení názoru na toto téma.
Úkol trvá
24.8.5 Výbor pověřil svoje členy, aby na příští schůzi navrhli kandidáty pro Síň slávy
Členové do Síně slávy navrženi.
25.2.

Projednání účasti českých klubů v Evropských pohárech
Výbor projednal účasti klubů v pohárech FIBA a schválil příspěvek na účast.

25.3.

Návrh kandidátů do síně slávy
Výbor schválil kandidáty do Síně slávy

25.4.

Kontrola přípravy Basketbalisty roku 2019
Z. Bříza informoval o průběhu přípravy akce. Výbor zprávu přijal

25.5.

Analýza KNBL
T. Kotrč přednesl analýzu stávajícího stavu a informoval, že o podmínkách
případného rozšíření je možno diskutovat k sezóně 2020/2021.

25.5. Různé
25.5.1. Výbor přijal za členy ČBF
Black cats z.s.
Středisko volného času Odry, příspěvková organizace
Sportovní klub K2 Prostějov z.s.
25.5.2. Výbor vzal na vědomí Dopis vedení účetní jednotky České basketbalové
federace z.s. k výsledkům ověření účetní závěrky od společnosti Nexia APOD.
25.5.3. Výbor odsouhlasil žádost Spolku přátel košíkové Polabí o prominutí
poplatku za převod.
25.5.4. Výbor byl seznámen se složením poradních komisí FIBA Europe, kam byly
zařazeni pánové D. Kurucz – ženská komise, J. Welsch – soutěžní komise, M. Konečný
– člen výboru FIBA Europe a technické komise.
25.5.5. Z. Bříza informoval o stavu investic pro ČBF.
25.5.6. Technická komise ČBF se rozšířila o nového člena Tomáše Reimera
25.5.7. J. Welsch prezentoval návrh fungování a finančního zabezpečení STM ČBF.
Výbor návrh schválil s tím, že požaduje vyřešení situace v Brně.
25.5.8. R. Vyklický informoval o práci ČABR, spoluprací s Brněnskou universitou,
zavedení Instant reply systém do technických podmínek soutěží, o školení a počtu
rozhodčích a vizi na omlazení sboru rozhodčích.

Výbor zprávu přijal
25.5.9. Výbor schválil zvýšení příspěvku pro rozhodčích v ŽBL na částku 2 500,Kč/utkání

Příští schůze Výboru bude upřesněna

Zapsal: Z. Bříza
Schválil : Výbor ČBF

