
 

 

Zápis č. 32 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 12.2.2020 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 

Hosté: P. Hlaváček 

 

32.1. Kontrola Zápisu č.31 

 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. 
 Propojeno z bodem 31.2. 

  
  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. 
 GS a Z. Bříza informovali o jednání s partnery. Do konečného vyjasnění 
situace schválení rozpočtu odloženo. 



 

   
  31.2. Jednání s předsedou /zástupci/ Legislativní komise 
  Odloženo na příští zasedání Výboru 
   P. Hlaváček informoval o návrzích na změny v řádech. Výbor zprávu LK přijal. 
 
32.2. Kontrola přípravy na VH 2020 
   GS informoval o průběhu příprav VH 2020. Výbor zprávu přijal. 
 
32.3. Schválení Vyhlášení soutěže 3x3 
   Odloženo na další zasedání Výboru 
 
32.4. Zhodnocení rozhodčích NBL a ŽBL za první část sezóny 

 P. Vrážel předložil žebříčky rozhodčích a informoval o situaci. Výbor zprávu 
přijal. 
 

32.5. Různé 
  32.5.1. Výbor vyjádřil gratulaci R. Ginzburgovi k jeho obhájení titulu v anketě Trenér 
  roku. 
  32.5.2. T. Kotrč informoval o situaci směrem k rozhodčím v ALK. Výbor pověřil P. 
  Vrážela, aby svolal jednání za účasti zástupců Výboru ČBF, ALK a sekretariátu ČBF. 
  32.5.3. Z. Bříza informoval o konceptu soutěže VŠ liga. Výbor zprávu přijal.  
  32.5.4. D. Kurucz předal Výboru podnět ŠBK Sadská k mimořádnému povolení  
  přestupu hráčky kategorie U11. Výbor přestup schvaluje s konstatováním, že sice 
  došlo k omylu žadatele z hlediska kategorizace hráčky, nicméně v této věkové 
  kategorii lze v tomto případě povolit mimořádný přestup. 
  32.5.5. Výbor se zabýval připomínkami LK ke směrnici o členství. Výbor vyzval Z. 
  Latíka, aby projednal se zástupcem LK tyto připomínky a případně je zapracoval do  
  směrnice. 

  32.5.6. Výbor pověřil Z. Latíka, aby oslovil AK na právní názor možnosti rozšíření 
  působnosti Arbitrážní komise "k rozhodování sporů mezi členem spolku a spolkem 
  o placení členských příspěvků a přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena ze 
  spolku". 

. 
  32.5.7. Výbor se zabýval podněty členů ČBF ke Směrnici o členství. Výbor ponechal 
  Směrnici ve verzi, kterou schválil na minulé schůzi s jednou vyjímkou. Tou je  
  posunutí splatnosti členských příspěvků. Nově je termín splatnosti k 16.5.  
  kalendářního roku. 
  32.5.8.Výbor se zabýval návrhem KVBCH týkající se nesrovnalostí v klubu Kondoři 
  Liberec. Výbor návrh schválil. 
  32.5.9. Výbor se zabýval podnětem p. Rozsívala ohledně účasti družstva Kondoři 
  Liberec n NRL U15. Výbor dal podnět DOR ČBF k řešení podnětu p. Rozsívala. 

 
 
Příští schůze Výboru se uskuteční 20.3.2020 v 10:00 

Zapsal: M. Konečný 

Schválil : Výbor ČBF 


