
 

 

Zápis č. 31 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 16.1.2020 v Praze 

 

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

Kurucz, T. Kotrč, J. Zídek, Z. Latík 

Omluveni:  

 

31.1. Kontrola Zápisu č.30 

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. 
 GS informoval Výbor, že pracovní komise nemá žádné návrhy, které by 
musela schvalovat VH. J. Majer tuto informaci doplnil. Výbor zprávu přijal. 

   
 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. 
 Z důvodu legislativních požadavků MŠMT, Výbor odsouhlasil vybírání 
členských příspěvků od všech členů ČBF. Výbor pověřil GS zajištěním 
administrativy. Výši členských příspěvků projedná Výbor na svém příštím jednání. 
 Z. Latík předložil ke schválení aktualizovanou verzi Organizačního řádu ČBF. 
Výbor předloženou verzi schválil.  
Z. Latík dále předložil ke schválení novelizovanou směrnici Členství v ČBF. Směrnice 
obsahuje i výši členských příspěvků pro rok 2020. Výbor předložený návrh schválil.  
 Výbor ukládá Legislativní komisi ČBF, aby v souvislosti se schválením 
Směrnice Členství v ČBF aktualizoval Licenční řád, Soutěžní řád a Disciplinární řád 
ČBF,  
případně další sportovně-technické Basketbalové řády a směrnice, k 
jejich  předložení na Valnou hromadu ČBF 2020. 
 

  
  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 
 

       
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. 
 GS předložil návrh rozpočtu na rok 2020. Výbor předložený návrh neschválil 
a pověřil GS úpravou předloženého rozpočtu. 
 GS předložil upravený rozpočet. Výbor se s předloženým rozpočtem 
seznámil a odložil jeho schválení na příští schůzi výboru, kdy budou známé výsledky 
vyjednávání s komerčními partnery. 
 

  29.3. Jednání s představiteli regionálních výborů   
  Odloženo na příští jednání Výboru 
   Zápis z jednání s představiteli regionů je samostatnou přílohou zápisu. 
   
31.2. Jednání s předsedou /zástupci/ Legislativní komise 
  Odloženo na příští zasedání Výboru 
 
33.3. Různé 
  33.3.1. Výbor schválil rozpis baráže o účast v Kooperativa NBL ročníku 2020/2021 
  33.1.2. Výbor schválil V. Hrubana a R. Nečase jako kandidáty pro zařazení do  
   programu TIME-OUT 2.0. 
  33.1.3. Výbor schválil odvolání J. Slowiaka z funkce reprezentačního trenéra U16 a 
   trenéra U15. 
  33.1.4. GS informoval o současném stavu basketbalu 3x3 v ČR. Výbor zprávu přijal a 
   pro nadcházející sezónu schválil reprezentační družstva dívek a chlapců 
   v kategorii U23 a účast reprezentačního družstva mužů v olympijské  
   kvalifikaci.   
  33.1.5. Výbor schválil mimořádný přestup hráče Viet Nguen ročník 2008. 

 
 
 
Příští schůze Výboru se uskuteční 12.2.2020 v 10:00 

  

Zapsal: M. Konečný 

Schválil : Výbor ČBF 

 


