Z á p i s č. 6
z jednání výboru SBT ze dne 4. 4. 2016
Přítomni :SBT – Bednář, Geršl, Janovský, Mayer, Volejník
Místo :
Praha, Žitná 42
Zahájení :14:00 hodin
Program jednání :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Projednání rezignace pana Ondřeje Zajíčka z funkce člena výboru SBT
Projednání návrhu předsedy na kooptaci nového člena výboru Mgr. Miroslava Volejníka
Projednání návrhu „Statutu“ ČABT před odesláním k připomínkám oblastem a VV federace
Projednání etického kodexu trenéra po doplnění připomínek
Informace zástupců SBT o činnosti komisí
Příprava na VH v 09/2016
Ostatní a různé

Bod 1/6 
Výbor přijal písemnou rezignaci pana Ondřeje Zajíčka z funkce člena výboru ke dni
15. 3. 2016, která byla doručena do rukou předsedy.
Bod 2/6 Výbor na návrh předsedy kooptoval do svých řad pana Mgr. Miroslava Volejníka z Hradce
Králové, který je v současné době členem KVB – D a bude tedy zástupcem výboru v této komisi.
Kooptace Mgr. Volejníka do výboru bude předložena ke schválení na nejbližší VH SBT.
Zodpovídá : Mayer
Termín : VH v roce 2016
Bod 3/6 Předseda zpracoval návrh „Statutu“, který v sobě zahrnuje i změnu názvu SBT na Českou
asociaci basketbalových trenérů (ČABT), kterou zaslal členům výboru k připomínkám. Zároveň byl
statut zaslán k připomínkování panu Zdeňku Latíkovi, předsedovi dozorčí rady federace. Výbor
projednal připomínky jednotlivých členů. Změny formulací a další obsahové připomínky budou do
statutu zapracovány. Návrh statutu bude do 8. 4. 2016 odeslán po linii SBT k připomínkám oblastním
zástupcům SBT a výkonnému výboru federace.
Zodpovídá : Mayer
Termín : do 8. 4. 2016
Bod 4/6 Výbor projednal „Návrh“ etického kodexu trenéra po připomínkách předsedy a Mgr.
Ježdíka. Konstatoval, že navržené změny a úpravy odpovídají požadavkům na osobu trenéra.
Zároveň však konstatoval, že záleží na každém trenérovi, jeho charakterových a osobnostních
vlastnostech, jak je schopen a ochoten respektovat ve své práci znění kodexu, které stvrdí svým
podpisem. Orgány ČBF, včetně SBT budou případné problémy řešit společným postupem.
Zodpovídá: výbor SBT
Termín : trvale
Bod 5/6Zástupci výboru v komisích informovali o jejich činnosti :
Roman Bednář konstatoval, že od posledního zasedání komise (1.2.2016) nemá z komise žádné
aktuální informace či návrhy nad rámec zápisu z 1.2., se kterým již výbor SBT seznámil. Jedním z
dříve diskutovaných témat tak zůstává plánovaná úprava hodnocení VSCM reps. ZSCM. Zástupce
výboru pan Bednář bude navrhovat podrobnější analýzu hodnocení VSCM a SCM včetně rozboru
fungování VSCM a SCM v sezóně 2015/16, před případnými změnami.
Výbor SBT dále konstatoval, že předseda komise je zároveň se svou funkcí ve federaci aktivně
zapojen ve dvou klubech, a to v BK Kondoři Liberec a dočasně do konce sezóny 2015/2016 v JBC
Brno s povolením vedení federace. Výbor SBT nemá informace o dalším personálním řešení. Výběr
vhodného kandidáta, pokud k se k němu ze strany vedení federace přistoupí, by měl proběhnout
řádným interním výběrovým řízením se stanovením kriterií a povinností pro budoucího předsedu
komise za účasti zástupců SBT! Zároveň s tím je však třeba doplnit komisi do plného počtu členů za
aktivní účasti výboru SBT. KVB – CH zasedá dne 18. 4. 2016.

KVB – D – Miroslav Volejník konstatoval, že KVB – D pracuje systematicky, řeší některé problémy
s přesným vykazováním nákladů některých SCM ve spolupráci s vedením federace. Situace okolo
stávající odstupující předsedkyně komise Mileny Moulisové je řešena vedením federace. Pokud by se
dospělo do stádia nedohody, taktéž by se výbor SBT měl účastnit výběru vhodného kandidáta cestou
výběrového řízení při stanovení kriterií a budoucích povinností předsedy.
KBDM – Miroslav Janovský informoval výbor, že dne 12. 4. 2016 bude další zasedání komise, které
bude projednávat rozjezd podpůrných programů pro rozvoj a popularizaci basketbalu se zaměřením
se zejména na basketbal oblastí.
Bod 6/6 Předseda výboru připomněl termín konání VH ČBF dne 25. 4. 2016 v 15:00 hodin
v hotelu Pyramida na Dlabačově v Praze 6. Zároveň žádá všechny trenéry o maximální účast a
řádnou přípravu na VH ve formě diskusních příspěvků, které se budou týkat zejména potřeby
servisní podpory ze strany orgánů federace, tak jak zaznělo na společných jednáních výboru
SBT s oblastmi.
Předseda taktéž poukázal na zvláštnosti financování činnosti VSCM v Brně, kde finanční
prostředky ve výši 335.000,‐ Kč byly odeslány z federace na VSCM Basket Morava z.s., IČ:
04072090, které se nezúčastnilo výběrového řízení do systému SCM, VSCM. Dle zápisu KVB‐CH
č.11 ze dne 27.ledna 2015 bylo VSCM přiděleno JBC Brno, IČ:64331415, které je účastníkem
soutěží. Totéž platí i o zálohové platbě pro SPS v částce 45.000,‐ Kč. Výbor SBT požaduje od
KVB – CH objektivní objasnění této situace! Výbor SBT považuje výše zmíněný postup za zcela
nesystémový, který může být považován za porušení finanční kázně ze strany KVB ‐ CH. Při
vědomí toho, že se jedná o státní dotační příspěvek pro výchovu talentované mládeže, který
chceme čerpat dlouhodobě je nezbytné vzhledem k očekávaným změnám ve financování
sportu, aby byl dodržován elementární pořádek ve financování této činnosti a následné přesné
vykazování čerpání finančních zdrojů podle stanovených kriterií „výběrového řízení“ z roku
2015.
Jednání bylo ukončeno v 15:30 hodin.
Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené
v zápisech z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné. Zápis z jednání bude použit ke
komplexní zprávě pro VV ČBF.
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře emailem
Zapsal : Ing. Josef Mayer, předseda výboru SBT
V Praze dne 4. dubna 2016

