
 

Zápis č. 29 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 20.11.2019 v Praze 

 

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

T. Kotrč, Z. Latík 

Omluveni: P. Čeněk 

 

29.1. Kontrola Zápisu č.28 

2.9.5 Výbor pověřil pracovní skupinu, aby zpracovala analýzu oblastních soutěží 
z hlediska obou vytýčených směrů. 
 GS informoval Výbor o průběhu.  
 Úkol trvá, vyhodnocen do 31.12.2019. 

   
 19.4.6. Výbor pověřil GS a Z. Latíka aktualizací počtu členské základny. 
   Z. Latík informoval o průběhu.  

 Z. Latík předloží aktualizaci směrnice o členství a také aktualizaci 
 organizační směrnice. 

  
  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 s termínem předložení 30.3.2020 
 

      26.11.6. Výbor se zabýval situací v týmu žen směrem k OH 2020 a při té příležitosti 
      pověřil GS návrhem hierarchie reprezentačních celků. 
  GS informoval o aktualizacích. Výbor vzal správu na vědomí. 
 
29.2. Návrh rozpočtu na rok 2020 - první verze 
 GS předložil návrh rozpočtu na rok 2020.  

 Na základě předloženého návrhu Výbor pověřil GS úpravou rozpočtu 2020, 
dále vytvoření rámcového rozpočtu na roky 2021 a 2022 s cílem vyrovnaného 
hospodaření v součtu všech tří rozpočtů. 
 

29.3. Jednání s představiteli regionálních výborů   
  Odloženo na příští jednání Výboru 
 
 
 
 
 
29.4.  Různé 
  29.4.1. Výbor schválil dotace oblastním organizacím dle předloženého návrhu. 
  29.4.2.  Výbor schválil pořadatelství a termíny F4 ČP 



 

 
F4 ČP žen  
25. - 26.1.2020 
Kutná Hora  
 
F4 ČP mužů 
14. - 15.2.2020 
Plzeň (městská sportovní hala) 
 

29.4.3. Výbor přijal za člena Sportovní klub NIKÉ Jilemnice z.s. 
29.4.4. GS předložil ke schválení seznam SpS B pro rok 2020. Výbor předložený návrh 

  zamítl a pověřil GS předložením seznamu kritérií pro zařazení do SpS. 
29.4.5. P. Rozsíval podal Výboru žádost o revokaci jeho rozhodnutí ze dne 23. října 

  2019 - zápis č. 28, bod 28.4.2. - příloha D Rozpisu 1. ligy mužů pro sezónu 2019/2020 
Výbor se tímto podnětem zabýval a potvrdil své původní rozhodnutí a tím i platnost 

  Rozpisu I.ligy mužů. Rozpis uveřejněn na stránkách ČBF.   
29.4.6. Výbor pověřil GS, aby předložil nové znění přestupního řádu FIBA o  

  zahraničních přestupech. 
 

 
 
 
Příští schůze Výboru se uskuteční 10.12. v 10:00.  

  

Zapsal: M. Konečný 

Schválil : Výbor ČBF 

 


