
 

Zápis č. 55 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 16.2. 2022 v Praze 

 

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

GS, Z. Latík,  

Omluveni: D. Kurucz, 

Hosté: P. Hlaváček 

 

55.1. Kontrola Zápisu č. 54  
 
   53.3. Jednání s představiteli regionálních výborů   
    Jednání proběhne v lednu. 
    18. 1. GS informoval, že jednání proběhne 19. 1. 2022 
    16.2. GS připomněl, že po jednání poslal všem členům Výboru zápis  

   z jednání. 
    Výbor zprávu přijal. 
 

54.3.3. Z. Bříza informoval Výbor, že NSA vypsala výzvu Podpora státní reprezentace 
žen kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022.  
 Výbor pověřil D. Kurucze úpravou rozpočtu, dle zveřejněných faktů. 
 16.2. Z. Bříza informoval Výbor o stávající situaci – projekt byl podán na NSA. 
Dále Z. Bříza navrhuje vypsat výběrové řízení na pozici Manažer projektu.  
 Výbor zprávu přijal a zřídil k výběrovému řízení komisi ve složení: 
  Lubor Blažek – zástupce ženské reprezentace 
  Michal Konečný – zástupce zaměstnavatele 
  Zdeněk Bříza – zástupce výboru 
  Tomáš Kotrč – zástupce výboru 
 Dále Výbor pověřil GS, aby podmínky výběrového řízení byly uveřejněny na 
www stránkách federace a to nejpozději do 28.2.2022 
 
54.3.9. Výbor rozhodl, že CZ ACADEMY, která je v současnost organizačně zařazena 
pod KVBCH, bude samostatnou organizační složkou a s vlastním statutem a to od 1. 
2. 2022 
 16.2. Výbor odložil schválení statutu CZ ACADEMY na příští jednání. 
 

55.2.  Kontrola přípravy VH 2022 
P. Hlaváček informoval o výsledku jednání LK a předložil Výboru všechny dokumenty, 
které zaslali členové federace k 31.1. 2021 a které by měly být projednány na VH. 
    



 

 Výbor vzal na vědomí předložené dokumenty a schválil jejich předložení 
k projednání na VH 2022.  
P. Hlaváček předložil Výboru novelu stanov, kterou LK provedla na základě zadání 
Výboru.  
 Výbor předloženou novelu schválil a odsouhlasil, že novela stanov bude 
předložena k projednání na VH 2022. 

 
55.3.  Schválení Vyhlášení soutěže 3x3  
   GS předložil ke schválení dokumenty Vyhlášení soutěže 3x3. 
    Výbor Vyhlášení soutěže 3x3 schválil 
 
55.4.  Hodnocení rozhodčích NBL a ŽBL za první část sezóny 
   P. Vrážel předložil hodnocení rozhodčích a odpověděl na dotazy. 
    Výbor hodnocení rozhodčích přijal 
 
55.5.   Různé: 

55.5.1. GS informoval, že v Oblasti Východní Čechy došlo k personálním změnám a 
oblastní výbor žádá o schválení těchto změn: 
 - P. Hlaváček požádal o uvolnění z funkce v DK. Výbor oblasti bere jeho žádost 
na vědomí a na jeho místo nebude nikoho kooptovat. 
 - Dále z funkce předsedy ČABR OVČ požádal o uvolnění pan Hrůša. Výbor 
oblasti jeho žádost přijal a na jeho místo kooptoval Michala Scholze. 
 Výbor schválil uvedené změny v Oblasti Východní Čechy. 
55.5.2. Výbor schválil per rollam, pořadatelství F4 ČP. Hostitelem bude Městská 
sportovní hala v Lounech. 
55.5.3. Z. Bříza předložil návrh K. Havrlanta na úpravu systémů a počtů družstev 
v mládežnických soutěžích. 
 Výbor pověřil KVBD, aby se návrhem K. Havltanta zabýval a předložil 
Výboru stanovisko komise. 
55.5.4. GS předložil Výboru Covidový manuál pro F4 ČP žen. 
 Výbor vzal předložený dokument na vědomí. 
55.5.4. Z. Bříza informoval Výbor o výsledku hospodaření České basketbalové 
federace z.s a ČBF s.r.o. 
 Výbor zprávu přijal. 

 
 
 
Příští schůze Výboru je 24.3. ve 13:00 a další 20.4. v 10:00. 

 
 
 
Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 


