Zápis č. 46
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 23. 4. 2021 v Praze

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

46.1.

Kontrola Zápisu č. 45
42.3. Návrh rozpočtu 2021 - druhá verze
Z. Bříza informoval členy Výboru o nově vypsaném programu od NSA Podpora
sportovních svazů 2021. Vzhledem k nově nastaveným kritériím ještě nebylo možno
v krátkém časovém úseku sestavit rozpočet na rok 2021. Výbor potvrdil svoje
rozhodnutí z minulé schůze uvedené v bodě 41.2.
Z. Bříza a M. Konečný prezentovali návrh rozpočtu 2021. Vzhledem
k nejasnosti výše finančních prostředků, které NSA poskytne ČBF v roce 2021, jde
stále o návrh rozpočtu, jehož konečná verze bude schválena po zveřejnění výše
dotace z NSA.
Odloženo na příští schůzi Výboru
Z. Bříza a M. Konečný předložili návrh Rozpočtu – příjmů a výdajů vztažených
k účetnímu období 2021. Výbor předloženou verzi schválil dne 23.3.2021

42.4.5. Výbor rozhodl, že v březnu navrhne systém postupu, popřípadě rozšíření
nejvyšších soutěží mužů a žen.
Odloženo na příští schůzi Výboru.
Úkol stále trvá.
43.3.1. Výbor se zabýval návrhem STK k pokračování soutěží po ukončení omezujících
nařízení v rámci boje proti pandemii Covid 19.
Výbor rozhodl že:
- Vzhledem k mimořádné situaci dojde v soutěžích řízených STK a v I. LM
k posunutí přestupního termínu a to do 31. 3. 2021
- V sezóně 2020/2021 ve všech soutěžích ČBF nikdo nesestupuje a nikdo
nepostupuje
- V momentě, kdy MZ ČR uvolní podmínky pro sportovaní neprofesionálních
sportovců, navrhne STK ČBF systém soutěže pro každou soutěž řízenou STK
a I. LM. Při tvorbě soutěží je nutné zohlednit, a případně i přizpůsobit
systém kvalifikací v některých soutěžích na následující ročník.
STK předložilo návrh systémů soutěží. Výbor projednání tohoto bodu odložil na
příští schůzi.

Výbor pojednal předložený návrh KVBCH a KVBD a schválil předložené
návrhy pro kategorie U17 a U19 s tím, že pověřil obě komise dopracovat systém
kvalifikací do soutěží. Dále Výbor projednal návrh P. Čeňka pro kategorii U15.
Předložený návrh Výbor schválil s tím, že pověřil STK k dopracování návrhu systému
kvalifikací do soutěží.
KVBD a KVBCH předložili návrhy pro systém kvalifikací v kategoriích U17 a
U19. Výbor na jednání 23.4. 2021 schválil variantu č. 1 a návrh STK na otevřenou
kvalifikaci U15
1. OTEVŘENÁ VARIANTA – doporučená KVB-CH i KVB-D:
• Kvalifikace pro dorostenecké týmy o 4 (chlapci) nebo 2 (dívky) místa v
rozšířených extraligách a ligách U17 a U19 (červen – srpen 2021):
KVALIFIKACE O SOUTĚŽ PODMÍNKA ÚČASTI
Extraliga U19 hrát ligu U19 v sezóně 2020/21
Extraliga U17 hrát ligu U17 v sezóně 2020/21
Liga U19 otevřená (bez podmínek)
Liga U17 otevřená (bez podmínek)

44.3.

Schválení Rozpisu soutěže 3x3
Odloženo na příští schůzi Výboru
Vzhledem k epidemiologické situaci není doposud znám rozsah soutěže a
proto dokumenty pro soutěže 3x3 nebyly předloženy
Úkol trvá
44.8.5. Výbor se zabýval návrhem na projekt E-sport, který přednesl GS. Výbor
pověřil GS monitorováním prostředí a předložit zprávu v květnu 2021.
46.2.

Kontrola přípravy VH
Výbor kontrolu přípravy odložil na červen 2022

46.3.

Různé
46.3.1. Výbor schválil platbu vkladů do soutěží klubům Kooperativa NBL a Renomia
ŽBL
46.3.2 Výbor rozšířil kompetence Lubora Blažka o koordinaci reprezentačních
družstev žen i v basketbale 3x3. Nově je tedy Lubor Blažek odpovědný za koordinaci
reprezentačních družstev 5x5 i 3x3 v kategoriích U19+.
46.3.2. Výbor vrátil komisím zpět k projednání dokument týkající se zapojení ročníku
2002 do kategorie U19 v nadcházející sezóně. Výbor požaduje, aby komise předložili
návrh, na kterém bude shoda ředitele sportovního úseku a 80% členů v každé
komisi (KVBD a KVBCH).
46.3.3. GS a Z. Bříza předložili výsledek hospodaření ČBF v roce 2020. Výbor výsledek
hospodaření schválil.
46.3.4. Výbor se zabýval návrhem na úpravu Směrnice o členství, který vznesli někteří
členové federace, a předložil GS. Výbor konstatoval, že výše členských příspěvků

byla na popud valné hromady od 1. 1. 2021 snížena a rozhodl, že termín splatnosti
členských příspěvků se pro rok 2021 posunuje na 31. 8. 2021.
46.3.5. Výbor přijal za člena ČBF klub Spartak Hrdlořezy, z.s.
46.3.6. Výbor prodloužil smlouvu realizačnímu týmu žen, včetně S. Sviteka do
31.6.2023

Příští schůze Výboru je 18.5.2021 ve 13:00

Zapsal: M. Konečný

Schválil: Výbor ČBF

