
 

Zápis č. 27 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 27.9.2019 v Praze 

 

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, P. Čeněk, J. Mayer, I. Zach, P. Vrážel, J. Zídek, M. Konečný – GS, 

D. Kurucz, 

Omluveni: Z. Latík – DOR, T. Kotrč, 

Hosté: M. Ježdík, J. Welsch, F. Rón, Š. Svitek, L Blažek 

 

27.1. Kontrola Zápisu č.26 

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.  
 Úkol trvá 

  
 
   
   
  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 
 

      26.7. Průběžná kontrola rozpočtu ČBF z.s. 
       Výbor rozhodl, že kontrola rozpočtu proběhne po skončení letních akcí. 
       Odloženo na příští schůzi Výboru. 
 
 26.10. Vyhodnocení účasti RD žen na ME 2019 
  Odloženo na příští schůzi výboru 
 Š. Svitek a L. Blažek přednesli zprávu RT o účasti RD žen na ME 2019.  
  Výbor zprávu přijal 
 
 26.11.6. Výbor se zabýval situací v týmu žen směrem k OH 2020 a při té příležitosti 
 pověřil GS návrhem hierarchie reprezentačních celků. 
  Odloženo na příští schůzi Výboru 
 
27.2. Vyhodnocení WT 3x3  
  Odloženo na příští schůzi Výboru 
 
27.3. Vyhodnocení účasti reprezentačních družstev 3x3 na mezinárodních akcích 
  Odloženo na příští schůzi Výboru 
 
27.4. Hodnocení práce komisí za první ½ roku 2019 
 Zástupci komisí včele s M. Ježdíkem prezentovali činnost za první ½ roku 2019.  
  Výbor zprávu přijal  
 
27.5. Schválení sboru komisařů pro sezónu 2019/20 
  Výbor schválil předložený návrh na sbor komisařů 
 
27.6.  Složení sboru rozhodčích NBL a ŽBL pro sezónu 2019/20 
    Výbor schválil předložený návrh sboru rozhodčích 
 
27.7.  Složení sboru rozhodčích 1.LM a 1.LŽ pro sezónu 2019/20 
    Výbor schválil předložený návrh sboru rozhodčích 
 
27.8.  Vyhodnocení účasti mládežnických družstev na ME 2019 
   M. Ježdík přednesl zprávu o účasti juniorských RD. 
    Výbor zprávu přijal 
27.9.   Různé 
    27.9.1. Výbor schválil trenéry mládežnických družstev RD 
     Chlapci: U15 + U16 Slowiak 
     Dívky:  U15 Rón 
     U16 Fousek 
     U17 Gazda 
     U18 Průša 
 
   27.9.2. Výbor se zabýval podnětem pana Matušky, který rozporoval řádné svolání 

VH ČABT.  



 

    Výbor pověřil J. Mayera, aby zajistil právní posouzení svolání VH a závěr 
přednese na příští schůzi Výboru. 

 
   27.9.3. Výbor se zabýval žádostí USK Praha ohledně náhrady mzdy za zranění 

Vyoralové v průběhu Univerziády v roce 2017.  
    Výbor pověřil GS, aby zjistil podmínky, který by plnila pojišťovna v případě 

takovéhoto zranění. 
    
   27.9.4. P. Vrážel informoval Výbor, že P. Šmíd požádal o uvolnění z funkce 

Národního instruktora.  
    Výbor pověřil P. Vrážela, aby do příští schůze předložil návrh na nového 

Národního instruktora 
 
    
 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 23.10. v 10:00.  

  

 

 

Zapsal: M. Konečný 
Schválil : Výbor ČBF 

 


