
 

Zápis č. 49 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 18.8. 2021 v Praze 

 

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, J. Zídek J. Mayer, I. Zach, P. Vrážel, T. Kotrč, D. Kurucz, M. 

Konečný – GS, Z. Latík,  

Omluveni: P. Čeněk, 

 

49.1. Kontrola Zápisu č. 48   
 

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 

 18.7. Z. Bříza informoval o stávající situaci a možné spolupráci s organizátory 

E-sportových turnajů.  

  Výbor zprávu přijal 

 
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. 
 18.7. Úkol trvá 
 
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 
18.8. Z. Bříza informoval o aktualizaci žádosti z důvodu úpravy zadání 
parametrů pro pomůcky na kondiční měření. 
Výbor zprávu přijal 



 

47.2.9. Výbor diskutoval o procedurálních záležitostech týkajících se jednání Výboru. 
 K diskuzi se vrátí na příštím jednání.  
 18.7. Úkol trvá 
 
48.3.11. P. Čeněk navrhuje restrukturalizaci ČAMB.  
 Výbor pověřil P. Čeňka, aby na příští schůzi Výboru předložil návrh 
restrukturalizace. 
 18.8. Z důvodu nepřítomnosti. P. Čeňka úkol nadále trvá 
 

49.2.  Kontrola přípravy soutěží 2021/2022 
  D. Kurucz, T. Kotrč a M. Konečný informovali o připravenosti ŽBL, KNBL, a soutěží 

 STK. T. Kotrč přednesl návrhy na organizace baráže pro sezónu 2021/2022 a podpořil 
 variantu 1-1. 

   Výbor přijal zprávu o připravenosti soutěží. Schválil formát baráže o KNBL 
 v nadcházející sezóně ve formátu 1-1 a zároveň s tím také schválil Rozpisy soutěží 
 STK, kdy v Rozpisu I.LM mužů nařídil zohlednit nový způsob baráže. Výbor také 
 schválil Rozpis ČP žen. 

    
49.3.  Schválení přihlášek komisařů 
  Výbor schválil seznam komisařů ČBF 
 
49.4.  Schválení sboru supervizorů 
  Výbor schválil seznam supervizorů ČBF 
 
49.5.  Průběžná kontrola rozpočtu ČBF 
  Z. Bříza a M. Konečný předložili návrh Rozpočtu – návrhu rozdílu mezi příjmy a  výdaji 

 pro rok 2021. Jedná se o návrh určený pro předložení na VH 2021.  
  Výbor předložený návrh schválil a pověřil M. Konečného zveřejněním dokumentu 

 na stránkách federace. 
 
49.6.  Seminář rozhodčích a komisařů 
  P. Vrážel informoval Výbor o počtu rozhodčích pro nadcházející sezónu a o přípravě 

 semináře rozhodčích a komisařů. 
   Výbor zprávu přijal 
 
49.7.  Příprava společného jednání klubů ALK, AŽLK a rozhodčích 
  T. Kotrč a D. Kurucz informovali, že mají předjednané termíny se zástupci ČABR na 

 začátek září 2021. 
   Výbor zprávu přijal  
 
49.8.  Kontrola připravenosti VH 2021   
   Odloženo na příští schůzi výboru 
 
 
 



 

 
49.9.  Různé 

 49.9.1. P. Výbor se zabýval podnětem klubů TJ Spartak Uherský Brod a TJ Rožnov pod 
Radhoštěm ve věci platebních výměrů vydaných Hrací komisí ČBF OStM a následným 
zastavením činnosti.   
Na základě stanoviska LK, které si vyžádal, rozhodl o zrušení Platebních výměrů č. 

10/2020 a 11/2020 a uvolnění činnosti klubů TJ Spartak Uherský Brod a TJ Rožnov 

pod Radhoštěm. 

  49.9.2. Š. Svitek a L. Blažek předložili zprávu o účasti RD žen na ME 2021.  
   Výbor zprávu přijal a předloženými návrhy se bude průběžně nadále 

 zabývat. Výbor pověřil D. Kurucze, L. Blažka a I. Zacha, aby vytvořili pracovní 
 komisi, která připraví dlouhodobou koncepci rozvoje ženského basketbalu směrem 
 k účasti na OH v roce 2028. 

  49.9.3. R. Šnábl prezentoval koncepci ženského basketbalu 3x3 včetně personálního 
 zajištění, směřující k účasti na OH 2024. 

   Výbor koncepci schválil   
  49.9.4. Výbor schválil 2.7.2021 per rollam uspořádání World Tour 2021. 
  49.9.5. Zástupci organizačního výboru Alpe Adria Cup požádali Výbor ČBF o 

 podporu v rámci vyjednávání s ostatními účastníky soutěže z důvodu zařazení 
 poháru mezi soutěže uznávané FIBA. 

   Výbor vzal snahu českých organizátorů na vědomi a podpořil sportovní 
 stránku věci 

  49.9.6. Výbor se zabýval žádosti Sokola Moravská Nová ves o pomoc na opravu 
 tělocvičny, kterou poničilo tornádo.  

   Výbor pověřil P. Vrážela, aby se se zástupci klubu spojil a zjistil oblast 
 pomoci. 

  49.9.7. M. Konečný informoval o vypsání nového programu NSA na podporu činnosti 
 sportovních trenérů a fyzioterapeutů v MŠ a ZŠ. 

   Výbor zprávu přijal a podpořil zapojení do programu 
  49.9.8. Výbor přijal za členy Žabiny s.r.o. a Jižní supi z.s. Žádost Jižní supi z.s. o 

 odpuštění poplatků za převod Výbor nevyhovuje.  
  49.9.9. Výbor potvrdil schválení Výroční zprávy ČBF 2020, kterou již schválil na své 

 schůzi 18.6.2021 a kterou všichni členové k prostudování obdrželi 15.6.2021 se 
 všemi přílohami. 

  49.9.10. Výbor se zabýval stížností Mgr. Tomáše Uličného a pověřil GS, aby panu 
 Mgr. Uličnému odpověděl v souladu s řády a stanovami ČBF.  

 
Příští schůze Výboru je 9.9. 2021 ve 14:00 
 

 

Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 

 


