
 

Zápis č. 57 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 20.4. 2022  

 

Přítomni 24.3.: M. Jansta, Z. Bříza, J. Mayer, I. Zach, P. Vrážel, P. Čeněk, T. Kotrč, D. Kurucz J. 

Zídek, M. Konečný – GS, Z. Latík,  

 

57.1. Kontrola Zápisu č. 56  
 

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. 
 20.3. Výbor rozhodl, že CZ ACADEMY bude zařazena do struktury 
sekretariátu ČBF. 
 20.4. Výbor schválil aktualizaci org. řádu ČBF.  
 Výbor také na doporučení sportovního úseku schválil zařazení družstva CZ 
ACADEMY v sezóně 22/23 do soutěže II.LM.  
 
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. Havrlanta zabýval a předložil 
Výboru stanovisko komise. 
 Odloženo na příští jednání Výboru 
 20.4. Z. Bříza informoval o zprávě R. Landy. Výbor konstatoval, že nesouhlasí 
s lichým počtem účastníků v soutěžích a požaduje předložení návrhu se sudým 
počtem účastníků.  

 
56.5.1.  GS navrhl Výboru, aby před VH proběhl webinář na téma „změna Stanov 
ČBF“ 
 Výbor návrh přijal a pověřil GS zveřejněním termínu webináře a jeho 
zajištěním. 
 20.4. M. Konečný informoval o průběhu webináře. Výbor zprávu přijal. 
 

57.2.  Kontrola přípravy VH 
 Z. Bříza informoval o zprávách komisí ustanovených na poslední VH. 

Výbor zprávu přijal a pověřil GS zveřejněním zpráv na webových stránkách federace 
 

57.3. Různé 
 57.3.1. J. Mayer informoval o dalším postupu OT. J. Mayer navrhuje zařadit OT do 

struktur sportovně metodického úseku. 



 

Výbor odložil konečné rozhodnutí po jednání VH v závislosti na skutečném počtu 
oblastí.  
57.3.2. Výbor schválil doplnění rozpisu Chance 3x3 o turnaj v Praze. 
57.3.3. GS informoval o programové konferenci ČOV. 
Výbor děkuje ČOV za dobrou práci při zajištění účasti basketbalistů na posledních 
LOH, ale nesouhlasí s vynakládání státních finančních prostředků na ostatní 
aktivity, kterým ČOV zabývá. Výbor ČBF doporučuje ČOV, aby aktivity, které nejsou 
bezprostředně spojené se zajištěním sportovců na Olympijských hrách, financoval 
z vlastních zdrojů. V souvislosti s projednáváním materiálů z programové 
konferenceČOV Výbor udělil plnou moc předsedovi M. Janstovi k zastupování ČBF 
na konferenci ČOV dne 10.5.2022. 
 

 
 

 
 
Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 


