Zápis č. 33
Z mimořádného jednání výboru ČBF, které se konalo dne 3.4.2020
prostřednictvím videokonference.
Toto jednání výboru ČBF proběhlo prostřednictvím videokonference z důvodu zásahu vyšší moci,
na který navazuje právně závazné jednání moci výkonné, tedy vlády ČR a kompetenčně
příslušných ústředních orgánů státu.

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

33.1.

Výbor schválil rozšíření Jednacího řádu Výboru ČBF o článek 4.2. Článek je v tomto
znění:
Jednání a rozhodování V ČBF může probíhat prostřednictvím videokonference,
v souladu s článkem III. zasedání V ČBF, tohoto jednacího řádu. Takové jednání a
rozhodování není rozhodování mimo zasedání V ČBF (per rollam) dle článku 4.1. O
svolání zasedání prostřednictvím videokonference rozhoduje Předseda ČBF, nebo jím
pověřený místopředseda V ČBF.

33.2.

Soutěže ČBF
STK ČBF spolu se sportovním úsekem předložili Výboru možnosti vedoucí k ukončení
soutěží 2019/2020 a návrh systému soutěží pro sezónu 2020/2021. Po jednání o
stávající situaci ohledně soutěží ČBF, které jsou zastaveny díky právně závaznému
jednání moci výkonné, tedy vlády ČR a kompetenčně příslušných ústředních orgánů
státu, spojených s pandemií COVID 19, Výbor rozhodl že:
•

Ke dni 3.4. 2020 se ukončují všechny soutěže řízené STK ČBF včetně 1. ligy mužů.

•

Výsledky všech soutěží ČBF budou oznámeny po řádném zasedání Výboru do
15.5. 2020

•

Systém soutěží v sezoně 2020/2021 bude oznámen po řádném zasedání Výboru
do 15.5.2020

33.3.

Výbor projednával podmínky vyplácení mezd trenérů reprezentačních družstev. Na
základě diskuze pověřil Výbor M. Ježdíka a sportovní oddělení, aby připravili návrh
odměňování pro každého jednotlivého trenéra podílejícího se na chodu RD.

33.4.

Z. Bříza a M. Konečný informovali Výbor o stávajícím stavu čerpání dotací MŠMT.
Výbor zprávu přijal

33.5.

M. Konečný informoval Výbor o situaci v soutěžích FIBA EU. Výbor zprávu přijal

33.6.

Z. Bříza informoval Výbor o záměru využít Investiční program MŠMT. Výbor návrh
odsouhlasil

33.7.

Výbor rozhodl, že termín odložené Valné hromady vyhlásí do 15.5.2020

33.8.

Výbor ČBF odkládá na neurčito termín placení příspěvků členů ČBF, jenž je uveden
ve Směrnici o členství, která byla schválena na zasedání Výboru v lednu 2020. Nový
termín a výše příspěvků budou oznámeny po řádném zasedání Výboru ČBF do
15.5.2020.

33.9.

M. Konečný informoval Výbor o kontrole MŠMT, která byla zaměřena na hospodaření
s prostředky státního rozpočtu. Kontrola nezjistila nesrovnalosti, ani porušení
podmínek pro čerpání dotací. Výbor zprávu přijal.

Zapsal: M. Konečný
Schválil : Výbor ČBF

