
 

Zápis č. 8 

ze schůze výboru ČBF, která se konala dne 12.12. 2022  

 

Přítomni: M. Jansta, P. Vrážel, P. Čeněk, I. Lukš, T. Kotrč, J. Welsch, P. Sušer  – místopředseda 

DOR, M. Konečný – GS 

Omluveni: M. Matoulek, Z. Bříza, J. Kadlec, 

Hosté:  

 
8. 1.  Kontrola Zápisu č. 7  
 

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 

 12.12. P. Čeněk informoval, že Trenérský zpravodaj je připraven k distribuci. 

Dále P. Čeněk informoval, že dne 23.2. 2023 proběhne v Pardubicích setkání trenérů. 

 Výbor zprávu přijal 

 
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. 
 12.12.  GS předložil organizační schéma s požadovanými úpravami.  
 Výbor předložené organizační schéma schválil a pověřil GS jeho 
zveřejněním. 
 

  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.  
 12.12. GS informoval Výbor o pokračování nejasné situace vzhledem 
k financím ze strany NSA. 
 Výbor zprávu přijal a zopakoval, že rozpočet 2023 musí být přebytkový. 
 

  7. 3. Jednání s představiteli regionálních výborů 
  Jednání proběhne 14. 12. v 13:00 na Letenském zámečku.  

 12.12. Při projednávání programu na jednání se zástupci oblastí se Výbor 
shodl, že v roce 2023 budou pro dotační projekty nastavena pravidla čerpání. 
Zároveň bylo rozhodnuto, že z důvodu možného rozhodnutí VH o snížené počtu 
oblastí ve struktuře federace, budou platby do oblastí rozděleny do 3 splátek 
v roce. 

 
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. 
 12.12. GS informoval o výstupu jednání s trenérkou reprezentačního družstva 
žen a informoval o dalším kroku, jež bude společné jednání trenérů RD žen a RD 3x3 
žen. 
 Výbor zprávu přijal. 
 

8.2.  Harmonogram příprav VH 2023 
  Termín VH 2023 byl stanoven na 15.5.2023 v 13:00 
 
8.3.   Návrh rozpočtu 2023 
  Tento bod má spojitost s bodem 7.2. a téma již bylo na dnešním jednání 

projednáno.  
 
 
 



 

 
8.4.   Různé 

8.4.1. GS informoval o zprávách z ČOV, že LODM 2024 v Jižních Čechách se 
basketbalového turnaje bude účastnit pouze chlapecké složka. 
 Výbor se usnesl, že podporuje účast obou kategorií a pověřil GS jednáním. 
8.4.2. Výbor rozhodl, že F4 ČP mužů v roce 2023 bude hostit Opava 
8.4.3. Výbor schválil odměny pro hráče za umístění na Eurobasket 2022 dle návrhu 
R. Ginzburga. 
8.4.4. Výbor se seznámil s vyjádřením LK k žádosti USK basketbal s.r.o. o podání 
mimořádného opravného prostředku proti Exekutivě ŽBL ze dne 6. října 2022.  
 Výbor návrhu nevyhověl a rozhodl o dalším postupu v souladu s řády a 
stanoviskem LK. 

  8.4.5. Při projednávání směrnice o členství směrem k členským příspěvkům, pověřil 
  Výbor. I. Lukše vypracováním úpravy této směrnice. 
  8.4.6. GS předložil návrh R. Paulíka o navýšení odměn komisařů. 
   Výbor schválil navýšení odměn o 300,-/ zápas v KNBL a o 200Kč/zápas v ŽBL 
  od 1.1.2023.  

 
 

Příští schůze Výboru se uskuteční 9.1. v 10:00 v kancelářích ČBF, Voctářova 5  
 
   
 
 
Zapsal: M. Konečný      Schválil: Výbor ČBF 

 


