Zápis č. 48
ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 18.6. 2021 v Praze

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

48.1.

Kontrola Zápisu č. 47
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.
Z. Bříza informoval o novinkách v dění ohledně E-sport.
Výbor zprávu přijal a pověřil Z. Břízu a P. Hamtáka, aby pokračovali
v monitorování situace a na příštím jednání předložili další novinky.
18.6. Z důvodu nepřítomnosti Z. Břízy přesunuto na další schůzi Výboru
47.2.1. JUDr. Rada prezentoval za Legislativní komisi ČBF návrhy a připomínky
k úpravě stanov.
Výbor zprávu přijal a bude se danou tématikou zabývat i na příští schůzi
Výboru.
18.6. Úkol trvá
47.2.5. Výbor se zabýval Vyhlášení soutěží juniorů U19, juniorek U19, kadetů a
kadetek U17 pro sezónu 2021/2022.
Výbor rozhodl, že vzhledem k absenci oficiálního vyjádření Vlády ČR
vztahující se k novým pravidlům pro rozvolňování protiepidemických situací pošle
GS uvedené dokumenty ke schvalování PER ROLLAM jakmile budou nová pravidla
jasná.
18.6. Výbor uvedené dokumenty schválil formou per rollam.
47.2.6. Z. Bříza informoval o vyhlášení programu NSA „Investice“.
Výbor pověřil GS a Z. Břízu, aby na příští jednání přepravili návrh na možné
čerpání tohoto programu.
18.6. M. Konečný prezentoval obsah žádosti. Jedná se o:
• Mobilní dřevěná palubovka
• Mobilní automatický kamerový systém
• Pomůcky pro kondiční měření
• Elektronický zápis včetně periferií

Výbor podání žádostí na čerpání uvedených investic schválil
47.2.9. Výbor diskutoval o procedurálních záležitostech týkajících se jednání Výboru.
K diskuzi se vrátí na příštím jednání.
18.6. Úkol trvá
48.2.

Schválení plánu práce Výboru na období 2021-2022
Výbor plán práce schválil

48.3.

Různé
48.3.1. M. Konečný předložil Výroční zprávu 2020.
Výbor Výroční zprávu 2020 schválil
48.3.2. Výbor schválil předložený návrh KVBCH na zařazení klubů do STM
48.3.3. Výbor schválil předložené dokumenty týkající se ŽBL a AŽLK
• Statut AŽLK 2021
• Statut ŽBL 2021
• Rozpis ŽBL 2021-2022
48.3.4. Výbor schválil předložené dokumenty týkající se mužských soutěží
• Rozpis KNBL 2021-2022
• Rozpis I.LM mužů 2021-2022 a
• Rozpis ČP mužů 2021-2022
A dále odsouhlasil, že pro potřeby účtování odměn a poplatků se pátek v I.
LM bere jako všední den. Dále Výbor konstatoval záměr, aby od sezóny
2022 – 2023 byl v obou soutěžích zaveden přímý sestup. O tomto tématu
se ještě bude diskutovat.
48.3.5. Výbor přijal za člena kluby TJ Sokol Blatná a Basketbal SK Královo Pole s.r.o.
48.3.6. Výbor projednával žádost o odpuštění poplatků za převod soutěží od družstev
Basket Brno z.s., Basketbalový klub Děčín z.s. a Sportovní klub K2 Prostějov z.s.
Výbor žádostem nevyhověl.
48.3.7. Výbor odsouhlasil, že pořadatelem F4 ČP žen pro sezónu 2021-2022 bude KP
Brno.
48.3.8. Výbor schválil návrh Metodické komise, aby se platnost trenérských licencí
z důvodu nemožnosti pořádání licenčních seminářů automaticky prodloužila o
jeden rok. Tedy do roku 2022.
48.3.9. Výbor odsouhlasil, že mládežnické akce Challenger 2021 ve všech věkových
kategoriích jsou pro účely stanovení finanční náhrady za přestup uznány jako
oficiální akce FIBA.
48.3.10. Výbor schválil výměnu kandidátů na pozici Místopředseda pro sport do
výboru ČOV. Místo Slavomíra Lenera navrhuje Milana Hniličku.
48.3.11. P. Čeněk navrhuje restrukturalizaci ČAMB.
Výbor pověřil P. Čeňka, aby na příští schůzi Výboru předložil návrh
restrukturalizace.
48.3.12. M. Konečný informoval o setkání s oblastmi JČ, JM a St. Č.
Výbor zprávu přijal

48.3.13. Výbor projednal účast družstev v mezinárodních pohárech
• ERA Basketbal Nymburk – Champions league
• BK Opava – kvalifikace Champions league
• ZVVZ USK Praha – Euroleague women
• KP Brno a Žabiny Brno – Eurocup women

Příští schůze Výboru je 18. 8. 2021 v 10:00

Zapsal: M. Konečný

Schválil: Výbor ČBF

