
 

Zápis č. 2 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 13. 6. 2022  

 

Přítomni: M. Jansta, Z. Bříza, P. Vrážel, P. Čeněk, T. Kotrč, J. Kadlec, I. Lukš, J. Welsch, M. 

Matoulek, M. Konečný – GS, P. Sušer – místopředseda DOR,  

Hosté: R. Šír, R. Landa, J. Důra 

 

2.1.  Kontrola Zápisu č. 1  
 

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.  
 16.5. Z. Bříza informoval členy o stávajícím stavu. 
 Výbor pozval na příští jednání R. Landu k projednání situace.   
 13.6. R. Landa informoval o závěrech KVBD, dále o schůzce se zástupci SCM, 
na které členové předloženému návrhu vyjádřili podporu.  
 Výbor předložený návrh schválil 
 

  4.1. Schválení rozpisu ČP mužů a ČP žen 2022/2023 
GS předložil ke schválení rozpis ČP mužů. Vzhledem k tomu, že schůze AŽLK proběhne 
až po schůzi Výboru, nebyl rozpis ČP žen v AŽLK projednán a bude předložen na 
příštím jednání Výboru. 

   Výbor schválil rozpis ČP mužů 
   13.6. Výbor schválil rozpis ČP žen 
 
  6.1. Schválení rozpisu ŽBL pro sezonu 2022/2023 

 Vzhledem k tomu, že schůze AŽLK proběhne až po schůzi Výboru, nebyl 
rozpis ŽBL v AŽLK projednán a bude předložen na příštím jednání Výboru. 
 13.6. R. Šír informoval o závěrech z jednání AŽLK. 
 P. Vrážel apeloval na R. Šíra, aby jako nový guvernér ligy dbal na dodržování 
hracího kalendáře. R. Šír potvrdil, že jde o jednu z priorit řízení soutěže. 
 Výbor schválil Rozpis ŽBL. 

 
 
 



 

  7.1. Schválení plánu práce Výboru na příští období 
Výbor projednal předložený návrh.  
 Po diskuzi k některým bodům požádal Z. Bříza členy Výboru o podněty a 
plán práce bude schvalován na příštím jednání.  
 13.6. Výbor schválil plán práce 

 
8.1.2. Předseda ČAMB pan D. Matuška požádal prostřednictvím GS o schválení 
Statutu ČAMB.  
 Výbor předložený návrh neschválil, protože není v souladu se stanovami 
ČBF. Výbor pověřil I. Lukše aby zpracoval připomínky k předloženému statutu a 
poslal je členům Výboru. Tyto připomínky budou následně probrány na společném 
jednání s ČAMB.  
 13. 6. členové Výboru předložili své připomínky k předloženému statutu.  
 Výbor pověřil I. Lukše aby všechny připomínky zapracoval, projednal je 
s předsedou ČAMB a závěr tohoto jednání přednesl na příštím jednání Výboru. 
8.1.3. I. Lukš navrhuje hlubší analýzu na úpravu pravidel pro mládež v kategoriích U11 
a U12 a dále vytvoření trenérských materiálů pro trenéry těchto věkových kategorií.  
 Výbor pověřil I. Lukše, aby se potkal s představiteli sportovního úseku a 
tuto problematiku s nimi projednal. 
 16.6. Odloženo na příští jednání. 
8.1.4. Z. Bříza požádal členy Výboru, aby na příští jednání předali návrhy na 
kandidáty do síně slávy. 
 13.6. Členové Výboru přednesli svoje návrhy.  
 Vzhledem k množstvím návrhů pověřil Výbor GS, aby všechny návrhy sepsal 
a poslal členům k projednání na příští zasedání. 
8.1.8. J. Welsch informoval o dopisu od zástupců klubů o pomoci v rámci financování 
STM. Z. Bříza navrhuje poslat klubům zálohové platby za 1+2Q ve výši 75% z obou Q. 
 Výbor pověřil GS, aby co nejrychleji odeslal klubům částku minimálně ve 
výši 1Q a v případě, že to bude odpovídat ekonomice ČBF i zálohu na 2Q. 
 13. 6. GS informoval, že klubům SCM byla poskytnuta záloha i na 2Q v plné 
výši.  
 

2.2  Projednání účasti klubů v Evropských pohárech   
  J. Důra informoval Výbor o rozvoji soutěže AAC a s pozice člena řídícího orgánu 

soutěže požádal Výbor o podporu federace.  
Výbor rozhodl, že AAC bude federace podporovat na úrovni KNBL a pověřil T. 
Kotrče, aby se jakožto Předseda představenstva ALK účastnil jednání AAC a vždy 
informovali Výbor o novinkách z AAC.  

  V nadcházející sezóně se budou mezinárodních pohárů účastnit tato družstva: 
  ERA Nymburk – Champions league 
  BK Opava – kvalifikace Champions league 
  Basket Brno – ENBL 
  BC Geosan Kolín, BK Jip Pardubice, Sluneta Ústí n L.(?), BK Armex Děčín (?) – AAC 
  ZVVZ USK   Praha – Euroleague women 

KP Brno, Žabiny Brno – Eurocup 



 

Levhartice Chomutov – kvalifikace Eurocup 
Chomutov, SBŠ Ostrava – EVBL 
Výbor konstatoval, že podpoří kluby v pohárových soutěžích.  
 

3.2.  Návrh kandidátů do síně slávy – viz bod 8.1.4. 
 
4.2.  Kontrola přípravy Basketbalisty roku 
  M. Konečný informoval o průběhu přípravy akce. 
  Výbor zprávu přijal 
 
5.2.  Vyhlášení a podmínky pro účast v soutěžích řízených STK 
  Výbor předložené dokumenty schválil 
 
6.2.  Kontrola plnění úkolů z VH 
  Nejsou žádné úkoly z VH 
 
7.2.  Kontrola připravenosti ME 
  M. Konečný informoval o průběhu příprav na ME 
  Výbor zprávu přijal 
 
8.2.  8.2.1. M. Matoulek informoval u záměru vytvořit koncepci pro Lékařskou komisi.  
  Výbor pověřil M. Matoulka sestavením Lékařské komise a vytvořením koncepce 

s jasnými cíli. 
  8.2.2. Výbor schválil Rozpis I. LM mužů a Baráž o I. LM pro sezónu 22/23 
  8.2.3. Na základě návrhu z VH Severočeské oblasti Výbor jmenoval předsedu a členy 

výbor Severočeské Oblasti v tomto složení: 
  Předseda – Jakub Důra  
  Místopředseda – Petr Drobný 
  Členové – Zdeněk Strolený, Jan Pastýřík, Roman Šikner 
  DOK bude pracovat v tomto složení: Barbora Lahovská, Petr Soldán, Martin Gabriel 
  8.2.4. Výbor se zabýval návrhem VH Střední Čechy na jmenování nových členů výboru 

a předsedy oblasti Stř. Čechy. Výbor požádal Legislativní komisi ČBF, aby 
přezkoumala zápis z volební VH a z jednání výboru Stř. Čechy, zda je postup při 
volbě členů výboru a předsedy výboru oblasti v souladu se stanovami ČBF a 
v souladu s platným statutem oblasti Stř. Čechy. 

  8.2.5. Výbor schválil personální složení komisí ČBF: 
STK 
Bc. Martin Jakeš - předseda, Lukáš Rovenský, Josef Opava, Radek Treml, Jiří Buňka, 
Ing. Petr Buršík a Ing. Zdeněk Ringsnuth 
 
Technická komise: 
Mgr. Martin Šorf - předseda  Ing. arch. Martin Augustin, PhD., Ing. Jakub Důra, Tomáš 
Reimer, Radek Sís                            
 
 



 

Disciplinární komice 
JUDr. Daniel Rada – předseda, Pavel Hlaváček, Martin Jakeš, Zdeněk Ringsmuth, Jan 
Hošek     
  
 
Legislativní komise ČBF: 
Ing. Pavel Hlaváček – předseda, JUDr. Daniel Rada, Mgr. et. Bc. Matěj Sýkora, Radek 
Treml, Mgr. Robert Vyklický 
 
Matriční komisař: 
Veronika Žižková 
 
8.2.6. Výbor projednal žádost na odpuštění poplatků Slávie Ostravská univerzita za 
převod 2.ligy 
Výbor žádosti nevyhověl 
8.2.7. Výbor se zabýval podnětem předsednictva ČBF VČ ve věci soutěží 
minibasketbalu, které ve svém zápise uvedl ČAMB. 
Výbor rozhodl, že s odkazem na rozhodnutí Valné hromady České basketbalové 
federace ze dne 2. 5. 2022, kdy Valná hromada nepřijala návrh na snížení počtu 
oblastí a pověřila Výbor federace, aby návrh řešení předložil na Valnou hromadu 
2023, Výbor konstatoval, že v současné době nelze jakkoliv měnit rozdělení oblastí. 
Výbor rozhodl, že všechny soutěže minibasketbalu, tedy soutěže pro kategorie U11, 
U12 a U13 proběhnou v sezóně 2022/2023 ve stejném formátu, jako proběhly 
uvedené soutěže v sezóně 2021/2022. 
8.2.8. Výbor přijal za členy kluby CBC Praha Athletics z.s., Basketball SP s.r.o., 
Sortovní Spolek BK Karlovy Vary z.s. 
8.2.9. Výbor pověřil GS, aby prověřil možnosti finanční pomoci i do menších klubů 
SpS, kteří nejsou vedení jako koncoví příjemci 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 11. 7. v 10:30 v kancelářích ČBF, Voctářova 5  
   
 

 
Zapsal: M. Konečný       Schválil: Výbor ČBF 


