Z á p i s č. 7
z jednání výboru SBT ze dne 30. 5. 2016
Přítomni : SBT – Bednář, Geršl, Janovský, Mayer, Volejník
Hosté : GS – Michal Konečný
Místo : Praha, Žitná 42
Zahájení : 14:00 hodin
Úvodem jednání výboru vystoupil GS Michal Konečný, který na téma schváleného statutu,
poznamenal, že v každé komisi je výbor SBT ( ČABT ) zastoupen jedním členem, který má přenášet
informace a připomínky do komise a obráceně tak, aby došlo ke sjednocení názorů na daný problém
před projednáním ve VV ČBF.
Josef Mayer – strategie ČBF je základní materiál, který by se měl neustále vyhodnocovat v daném
období podle získaných poznatků, případně by se měl aktualizovat
Michal Konečný – strategii tvoří výkonný výbor, on, jako GS, nemá ambice tuto strategii měnit
Miroslav Volejník – poznamenal, že každá komise má mít svou přesnou náplň a neměla by zabíhat do
problémů jiných komisí, dotázal se, jak se vyhodnocují konkrétní body zadání, jaké jsou z nich
výstupy, jak s těmito výstupy pracujeme v následujícím období, kde se toto hodnocení objeví
Michal Konečný – po sezóně se vyhodnotí, zda provedené kroky měly svou účinnost
Jaromír Geršl – skutečný stav oblastního basketbalu je horší, než se o něm hovořilo na VH federace
Michal Konečný – vedení federace nemůže jednat za kluby, kapacitně to nezvládne
Miroslav Janovský – pro kluby můžeme hodně udělat i tím, jaké podmínky nastavíme v komisích,
bude to mít vliv i na oblastní basketbal
Kontrola úkolů :
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.
Vzato na vědomí, provedeno bodem 2/6. Bod se vypouští
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 28.9. 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 – vypouští se.
Provedeno, návrh projednán opakovaně na výkonném výboru federace. Konečná podoba, která bude
předložena ke schválení na VH v roce 2016, bude umístěna na stránkách. VV schválil rovněž
přejmenování SBT na Českou asociaci basketbalových trenérů (ČABT )
Zodpovídá : Mayer
Termín : do 8. 6. 2016 – umístění na stránky, projednání na VH 28.9.2016

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 – vypouští se
Vzato na vědomí. Výbor zjistí v jakém stádiu je konečná úprava, kterou si vzal na starosti pan Ježdík a
jak bude probíhat distribuce mezi trenéry, aby celá akce neskončila pouhým nápadem!
Zodpovídá: výbor SBT
Termín : do 20.6.2013
Bod 5/6 Zástupci výboru v komisích informovali o jejich činnosti :
KVBCH - 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. Jedím z
dříve diskutovaných témat tak zůstává plánovaná úprava hodnocení VSCM, reps. ZSCM-vypouští se
Zástupce výboru Roman 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
v klubu BK Kondoři Liberec a dočasně do konce sezóny 2015/2016 v JBC Brno s povolením vedení
federace – vypouští se.
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. KVBCH zasedá
dne 18. 4. 2016 – vypouští se
Roman Bednář informoval výbor o stávajícím stavu v KVBCH po jednání ve dnech 23.5.2016 a
30.5.2016, kde se projednával stav spolupráce mezi kluby Snakes a NH v Ostravě o nových Sps pro
další období, včetně návrhu financování a taktéž situace v Brně a výběrové řízení na přidělení VSCM.
Na připomínku z jednání KVBCH výbor reaguje sdělením, že SBT (ČABT) skutečně není žádným
kontrolním orgánem federace, na druhou stranu nechce a nemůže přehlížet skutečnosti, které vedou
k narušování sportovního a ekonomického prostředí mezi kluby vzájemně a mezi kluby a federací!
Taktéž nebudeme podporovat žádnou falešnou loajalitu!
KVBD – Miroslav Volejník informoval výbor o změnách ve vedení KVBD. S potěšením výbor přijal
informaci, že Milena Moulisová bude pokračovat ve své činnosti pro dívčí basketbal. Ke sloučení
činnosti reprezentačního trenéra U16 chlapců a výkonného trenéra KVBD ve smyslu odborném
nikoliv osobním byla vedena diskuze vzhledem k herní rozdílnosti basketbalu dívek a chlapců. Dále
informoval výbor o přípravě nastavení spravedlivého systému financování SCM, o bodování hráček,
zavedení karty hráčky. Společně s kluby je třeba řešit množící se omluvenky na reprezentační srazy
ve všech kategoriích, sestavení reprezentačního výběru žen a výběru U18 je velmi problematické,
taktéž poukázal na nedostatečné vybavení týmů kvalitním jednotným oblečením.
KBDM – Miroslav Janovský informoval výbor, že v prvním červnovém týdnu bude další zasedání
komise, které bude dále projednávat květnový rozjezd podpůrných programů pro rozvoj a
popularizaci basketbalu, se zaměřením se zejména na basketbal oblastí, dále bude projednávat další
postup rozeslaného programu NBA, stanovení náplně pro děti 6 – 9 let věku, zajištění vybavením atd.
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. VH proběhla ve stanoveném termínu. Vzato na vědomí - bod se vypouští.
Bod 6/7 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:
040720090, které se neúčastnilo 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 vysvětlení této situace! Výbor SBT považuje výše zmíněný postup za nesystémový a
málo průhledný. 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 přesném vykazování
čerpání finančních zdrojů podle stanovených kriterií „ výběrového řízení“ z roku 2015 – vypouští se.
Dle zápisu z KVBCH ze dne 23.5.2016 VSCM Basket Morava dopisem ze dne 12.5.2016 adresovaném
GS ukončilo činnost z důvodů uvedeném v tomto zápise. SBT (ČABT ) konstatuje, že upozornění na
podivný postup financování činnosti VSCM Basket Morava byl správný.
Člen výboru SBT (ČABT ) a zároveň člen KVBCH Roman Bednář dostal za úkol navrhnout systém
opatření k tomu, aby se podobná situace neopakovala. Výbor tento úkol projednal a doporučil
Romanu Bednářovi, aby navrhl na příští KVBCH systém financování, který bude adresný a bude
probíhat cestou federace na základě dodaného seznamu osob, které budou vypláceny z dotace.
U VSCM to podle původního zadání jsou trenéři, lékaři, fyzioterapeuti, maséři, u SCM trenéři.
Zodpovídá : Roman Bednář
Termín : nejbližší porada KVBCH
Nové úkoly :
Bod 1/7 Výbor připraví pro VH SBT (ČABT ) nosný tematický okruh návrhu bodů pro projednání, který
se po schválení výborem zašle oblastním TMK k projednání a přípravě na VH
Zodpovídá : výbor
Termín do 30. 6. 2016
Bod 2/7 Valná hromada se uskuteční ve středu, dne 28. 9. 2016, jedná se o státní svátek, v DDM
Pardubice v odpoledních hodinách. Upřesnění bude včas zasláno všem TMK. Vzhledem ke
včasnému sdělení a nadcházející sezóně 2016/2017 předpokládáme, že účast na VH i obsah
jednání, zejména potom v diskuzi, bude pracovní. Na počet účastníků z oblastí se bude vztahovat
ustanovení z nového statutu, tj. předseda a čtyři volení zástupci oblasti. Jsme přesvědčeni, že
máme mnoho společných námětů, které cestou usnesení předneseme VV federace.
Hlavním posláním nás všech je zastavení poklesu členské základny a výchova dětí a mládeže.
Zodpovídá : výbor
Termín : do 28.9.2016
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.
Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené
v zápisech z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné.

Další jednání výboru bude dne 20. června 2016 v ulici Žitně 42, Praha 2. Čas zahájení bude
dodatečně stanoven.
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře emailem
Zapsal : Ing. Josef Mayer, předseda výboru SBT
V Praze dne 30. května 2016

