
 

 

Zápis č. 41 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 20.11. v Praze 

 

 

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

Z. Latík, J. Zídek, 

Omluveni: M. Jansta,  

Hosté: M. Ježdík, J. Welsch 

 

41.1. Kontrola Zápisu č. 40   
38.7.1. GS přednesl návrh na program rozvoje mladých trenérů. Návrh programu 
výbor schválil a upravil věkovou hranici z původních 23 let na věkovou hranici od 25 
let věku. Výbor pověřil Michala Ježdíka rozpracováním Programu do jednotlivých 
obsahových bodů přípravy. 

   Úkol trvá 
 
41.2.   Návrh rozpočtu 2021 – první verze 
  Z. Bříza prezentoval principy tvorby rozpočtu na 2021. Protože doposud není známo 

vyhlášení programů ze strany NSA, není možno podrobně sestavovat rozpočet.  
   Výbor principy tvorby rozpočtu schválil 
 
41.3.  Jednání s představiteli Regionálních výborů. 
  Úkol je spojen s úkolem pro GS a plánem pro Road show po oblastech. 
 
41.4.  Různé 

41.4.1. Pan Kamil Havrlant požádal o přijetí dvou pobočných spolků SBŠ Ostrava z. 

s. za členy ČBF. Výbor ČBF pobočné spolky: Oddíl SBŠ Frenštát pod Radhoštěm a 

Oddíl SBŠ Karviná nepřijal za členy ČBF a zmocnil Generálního sekretáře ČBF ke 

zpracování rozhodnutí Výboru ČBF a jeho zaslání žadateli o členství. 

  41.4.2. M. Ježdík a J. Welsch prezentovali návrh projektu Akademie ČBF. Výbor 
projekt schválil a pověřil M. Ježdíka jeho realizací. 

  41.4.3. Výbor se zabýval návrhem ALK na úpravu rozpisu soutěže Český pohár mužů 
2020/2021. Výbor navrhované změny schválil. 

  41.4.4. Výbor také projednal možnost úpravy Českého poháru žen a rozhodl, že tato 
soutěž bude nadále probíhat dle platného rozpisu soutěže. 



 

  41.4.5. Výbor schválil navržené rozdělení finančních prostředků do oblastí pro rok 
2020. 
41.4.6. Výbor ČBF zvolil Výbor  Pražského basketbalového svazu a Dozorčí a 

odvolací komisi Pražského basketbalového svazu na základě doporučení Valné 

hromady Pražského basketbalového svazu. 

  41.4.7. Výbor přijal informace od LK ohledně nutnosti úprav řádů v souvislosti se 
provedenou změnou Směrnice o členství. 
41.4.8. Výbor rozhodl že, restart soutěží řízených STK proběhne 10 dní po uvolnění 
stávajících preventivních opatření proti šíření coronaviru SARS COV-2, nařízené 
vládou ČR v průběhu měsíce října 2020. 
41.4.9. Výbor schválil per rollam novelu znění organizační směrnice Členství v ČBF 
ze dne 27.10.2020. 

 

 
   

  
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 16.12 v 10:00 

 

 

Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 

 


