
 

Zápis č. 7 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 7. 11. 2022  

 

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

místopředseda DOR, M. Konečný – GS 

Omluveni: J. Welsch, M. Matoulek 

Hosté: R. Landa, R. Ginzburg, P. Michálková 

 
7. 1.  Kontrola Zápisu č. 6  
 

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. 
 11.7. Odloženo na příští jednání 
 8.8. Odloženo na podzimní jednání. Po konzultaci se sportovním úsekem 
bude předložen komplexní materiál. 
 7.11. Odloženo na lednové jednání 
 

  3.4.4. VH ČABT. Výbor přijal informaci o průběhu VH ČABT 2022. Situací se bude 
zabývat a vyjádření o dalším postupu bude projednáno na příštím jednání Výboru.  
 8.8. Výbor se zabýval současnou a možnou budoucí náplní práce ČABT, 

včetně řešení dočasného vedení této složky. Úkol trvá. 

 21.9. P. Čeněk informoval o probíhajících jednáních s tím, že ještě nebyly 

uzavřeny žádné konkrétní kroky. Úkol trvá. 

 10.10. P. Čeněk informoval o stávající situaci.  

Výbor jeho zprávu přijal a pověřil F. Róna přípravou programu ČABT 

 7.11. P. Čeněk informoval, že k 23. 1. 2023 bude předložena koncepce ČABT 

 
3.4.6. Výbor pověřil GS ve spolupráci s DOR aktualizovat organizační schéma 
federace. 
 8.8. úkol trvá 
 21. 9. úkol trvá 
 10. 10. úkol trvá 
 7. 11. GS předložil navrhované úpravy.  
 Výbor pro projednání rozhodl ještě o drobných změnách a pověřil GS, aby 
navržené změny implementoval do schématu a následně zveřejnil 
 



 

5.6.4. GS prezentoval žádost R. Landy, aby z důvodu nenalezení kandidáta v interním 
výběrovém řízení bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na pozici RT U18 dívek.  

   Výbor žádost schválil a pověřil sekretariát, aby výběrové řízení vypsal. 
 10.10. R. Landa informoval o vypsání výběrového řízení s tím, že výsledky 
budou předloženy na příštím jednání Výboru. Výbor zprávu přijal 
 7.11. R. Landa informoval o výsledcích výběrového řízení a o kritériích, na 
základě kterých byl vybrán kandidát.  
 Výbor jmenoval na základě výběrového řízení trenérem RD U18 Richarda 
Bálinta 

 
  6.2. Vyhodnocení RD mužů ME 2022 
  Odloženo na příští jednání 

 7.11. R. Ginzburg přednesl zprávu o dosavadním průběhu sezóny 2022 včetně 
Mistrovství Evropy. 
 Výbor zprávu přijal 
 

7. 2.  Návrh rozpočtu na rok 2023 – první verze 
Z. Bříza a GS informovali o stávajícím stavu vyhlášení dotací ze strany NSA. Dotační 
tituly s návrhem alokace finančních prostředků pro jednotlivé kapitoly byly vypsány 
teprve v pátek 4.11.  
 Vzhledem k nejasnostem ohledně alokace, podpořené jednáním 
Ministerstva financí Výbor rozhodl, že rozpočet na rok 2023 se musí sestavit 
s přebytkem. Další upřesnění rozpočtu Výbor projedná na své prosincové schůzi.  

 
7. 3.  Jednání s představiteli regionálních výborů 
  Jednání proběhne 14. 12. v 13:00 na Letenském zámečku.  
 
7. 4.  7.4.1. R. Landa předložil návrh seznamu družstev na zařazení do SCM a SpS 

 Výbor předložený seznam schválil. 
7.4.2. GS informoval Výbor o nově proškoleném komisaři P. Kapounkovi a požádal 
výbor o zařazení P. Kapounka na seznam komisařů pro stávající sezónu. 
 Výbor Petra Kapounka zařadil na seznam komisařů 
7.4.3. GS informoval, že rok 2023 je rozhodují pro tvorbu rankingu basketbalu 3x3 na 
zařazení do OH kvalifikace a uvedl model propojení hráček 5x5 do 3x3 v minulém 
období. 
 Výbor konstatoval, že podporuje zapojení vybraných hráček z RD 5x5 do RD 
3x3, aby se zvýšila šance na účast v OH kvalifikaci pro OH 2024 a pověřil GS dalším 
jednáním. 
7.4.4. P. Michálková prezentoval návrh na úpravu vyhlášení MČR v mini kategoriích 
U11, která se týká vyhlášení výběrového řízení na pořadatele MČR a na změnu 
finančních podmínek oproti loňskému roku. 
 Výbor projednal přednesený návrh a rozhodl, že na svém předcházejícím 
stanovisku nebude nic měnit. Výbor doporučil ČAMB prodiskutovat takovéto 
návrhy v komisi KBDM vždy s dostatečným předstihem před začátkem soutěží. 
7.4.5. Výbor přijal za člena Basketbal Tachov z.s. 



 

7.4.6. Výbor se zabýval žádostí GBA a Basketu Jindřichův Hradec o podporu na GBA 
YOUNG GUNS VI INVITATIONAL.  
 Výbor žádosti nevyhověl 
7.4.7. Výbor se zabýval žádostmi několika členů od odpouštění dlužné částky za 
členské příspěvky.  
 Výbor žádostem nevyhověl. 
7.4.8. Výbor schválil kandidatury na pořadatelství MS U17 a MS U19 ženy a MS U19 
muži.  
 
 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 12.12. v 10:00 v kancelářích ČBF, Voctářova 5  
   
 
 
Zapsal: M. Konečný      Schválil: Výbor ČBF 

 


