
 

Zápis č. 51 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 4. 10. 2021 v Praze 

 

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

M. Konečný – GS, Z. Latík,  

 

51.1. Kontrola Zápisů č. 49 a č. 50   
 

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 
4.10. Z. Bříza informoval o doplnění žádosti o Instant replay system.  

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 
 4.10. 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 

 4.10. P. Čeněk požádal Výbor o odsunutí projednání na další schůzi Výboru. 
 Výbor žádosti vyhověl.  

 
  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 



 

4.10. GS informoval o nových skutečnostech souvisejících s AAC, zejména o snaze 
organizátorů o vyjednávání se zástupci FIBA o uznání soutěže jakožto oficiálního 
poháru podporovaného FIBA.  
 Výbor zprávu přijal.  
 

  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. 

4.10. P. Vrážel informoval, že o pomoc klubu z Moravské Nové Vsi se spolu s ním 
starají pánové R. Sís a za ČUS J. Koudelka. 

   Výbor zprávu přijal 
 
51.2.   Hodnocení práce komisí za první ½ roku 2021  
   Odloženo na příští jednání Výboru 
 
51.3.  Schválení sboru komisařů 
   Výbor konstatoval, že sbor komisařů byl schválen na minulém zasedání. 
 
51.4.  Složení sboru rozhodčích pro NBL a ŽBL pro sezónu 2021/2022 
  P. Vrážel, předložil návrh na složení sboru rozhodčích. 
   Výbor předložený návrh schválil. 
 
51.5.   Složení sboru rozhodčích pro 1. LM a 1. LŽ pro sezónu 2021/2022 
  P. Vrážel, předložil návrh na složení sboru rozhodčích. 
   Výbor předložený návrh schválil. 
 
51.6.  Různé 

51.6.1. Výbor schválil vznik nového subjektu Česko dribluje s.r.o., jehož posláním je 
partnersky podporovat rozvoj basketbalu v ČR a to i po ME 2022. 
51.6.2. GS informoval, že vnitřní kontrolou bylo zjištěno, že došlo k administrativní 
chybě při přestupu hráče Dáni a tudíž je v současném momentě přestup neplatný. 
Výbor pověřil GS, aby informoval obě zúčastněná družstva a zajistil nápravu. 

 
 

Příští schůze Výboru je 18.10 2021 po jednání VH 
 

 

Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 


