Z á p i s č.10
z jednání výboru ČBF – oblasti severní Čechy - 11.5.2021
Přítomni : Výbor - Jan Šotnar, Petr Drobný, Jakub Důra, Josef Mayer, Roman Šikner, sekretář oblasti - Jan Šedivý
Hosté : Zdeněk Bříza, Michal Konečný, Tomáš Hrubý
Místo : Jateční 1028/18, Ústí nad Labem
Datum jednání : 11.5.2021
Zahájení : 18:15 hodin
Ukončení : 20:15 hodin
Výbor oblasti se sešel ke svému jednání po delší době, způsobené opatřeními vlády k situaci vyvolané epidemií
Covid – 19. Výbor oblasti taktéž reagoval na výzvu výboru federace, která cestou generálního sekretáře Michala
Konečného a místopředsedy federace Zdeňka Břízy zjišťuje, jaký je stav jednotlivých oblastí po více než ročním
zastavení tréninkové a zápasové činnosti, počínaje dětmi a mládeží, až po ligové soutěže mužů a žen. Jedinou
povolenou soutěžní činností byly profesionální soutěže mužů a žen. Další vývoj situace je nutno hodnotit reálně,
podle skutečného vývoje epidemiologické situace, která se nyní vyvíjí velmi příznivě.
Výbor probíhal ve dvou částech :
-

-

-

v první části výbor projednal stav naší oblasti, potvrdil zájem organizovat turnajový systém soutěží pro
děti i o prázdninách, který by organizovaly kluby, společně s oblastí. Koordinaci by prováděl sekretář
oblasti.
výbor projednal žádost Romana Šiknera k finančnímu příspěvku na oblečení oblastních rozhodčích
v rámci nové identity CZ. Basketbal. Výbor federace rozhodl o podpoře rozhodčích částkou 50% z celkové
ceny, kterou výboru sdělí Roman Šikner.
výbor projednal návrh na startovné v oblastních soutěžích v nové sezóně 2020/2021. K tomu vydá
sekretář oblasti pokyn, kde bude přesně stanovena výše příspěvků , důvod a postup úhrady.

1/ Druhou část schůze, společně s hosty zahájil, předseda oblastního výboru Jan Šotnar. Přivítal hosty a předal
slovo místopředsedovi Josefu Mayerovi, který v krátkosti zhodnotil stav a vymezil oblasti, kterými se výbor za
účasti hostů zabýval
2/ P. Bříza seznámil výbor s financováním federace, zejména se skladbou rozpočtu, který je závislý na dotační
politice státu, což do určité míry omezuje výbor při tvorbě reálného finančního plánu. Tyto zdroje jsou navíc
regulovány opatřeními, která mají zamezit jejich neefektivnímu čerpání, a taktéž jejich termínem využití
v příslušném kalendářním roce, dále vysvětlil financování z vlastních zdrojů přes ČBF s.r.o., do které přicházejí
finanční zdroje od sponzorů, na které se nevztahuje regulační politika státu a je možno s nimi nakládat dle
potřeby federace. Zisk vytvořený na ČBF s.r.o. je připraven k využití pro ME v basketbale v roce 2022. Každý
zahajovaný rok činnosti federace je třeba financovat z úspor, vzhledem k tomu, že dotační zdroje od státu
přicházejí pozdě.
3/ Michal Konečný seznámil výbor oblasti s tím, že federace má v současné době 15 repre.týmů, z toho 6 týmů
v soutěžích 3x3 a 9 týmů v soutěžích 5x5 ( muži + ženy ), které se musí průběžně financovat ( soustředění, utkání
atd. ) Federace taktéž financuje činnost všech odborných komisí, činnost VSM a SCM. Tato činnost, společně
s režií sekretariátu stojí nákladově jen za I.Q roku 12,- mil. Kč, které se musí vyprodukovat, aby federace
nemusela být úvěrována z cizích, bankovních zdrojů. GS vysvětlil, že pro udržení chodu federace a přípravy repre.
týmů se využívají i zdroje z členských příspěvků. Taktéž vysvětlil činnost tří regionálních manažerů, kteří jsou ve

styku s oblastmi a soustřeďují pro federaci informace, které se cestou odborných skupin federace dále
zpracovávají ku prospěchu oblastí a zejména týmů v oblastech.
4/ Jakub Důra a po něm taktéž Roma Šikner poukázali na nesprávnou komunikaci ze strany federace, směrem
k oblastem a týmům, která se projevila zejména při zavedení směrnice o úhradě členských příspěvků. Členské
příspěvky jsou povinností členské základny federace z hlediska přidělování dotačních zdrojů z NSA. Členské
příspěvky jsou hrazeny různým způsobem a v různé výši i u ostatních sportů. U naší federace došlo k jejich
zavedení po dlouhé době. Tyto příspěvky se dříve běžně vybíraly. Přerušení jejich výběru v dříve neurčené době
bylo chybou výboru federace.
Oba diskutující přivítali snahu federace o bližší kontakt s oblastmi a kluby.
5/ Josef Mayer seznámil přítomné s úvahou GS o novém pojetí činnosti STK federace, která by byla složena ze
sekretářů oblastí. STK by v tomto případě řídil stále zaměstnanec federace. V rámci jednání STK by se sjednotily
názory na systémový postup při řízení soutěží federace i oblastí, které by byly pověřeny organizací a řízením
soutěží podle racionálního rozmístění klubů v kategoriích
6/ Ze strany oblasti byly položeny následující dotazy :
Vysvětlení přesunu sídla federace z Prahy 6 - Strahova do Prah 8 – Libně :
Federace nezměnila své sídlo. Sídlo zůstalo na Strahově, změnilo se pracoviště sekretariátu federace na dobu
dočasnou s tím, že se bude hledat trvalé sídlo federace ( důvod viz. příloha )
Presentace struktury sekretariátu :
Struktura sekretariátu je zveřejněna na stránkách federace. Bude dopracována do té podoby, aby u každého
zaměstnance byla uvedena jeho krátká náplň práce.
Umožnit účast zástupců oblastí u tvorby rozpočtu federace :
Z pohledu tvorby rozpočtu ( viz. vysvětlení výše ) je rozpočet tvořen průběžně, nikoli v jednom dni. Jeho skladba,
konečná podoba se upravuje a je závislá na přijmu – přidělení dotačních zdrojů od NSA. Účast zástupců oblastí,
navíc při neznalosti některých vyvolaných opatřeních není proto možná, ani efektivní. GS je schopen při dotazu
na položky rozpočtu odpovědět na konkrétní dotazy.
Přidělit finanční zdroje vynakládané na RM do oblastí a ponechat jejich využití na rozhodnutí výboru oblasti :
Tento návrh je z hlediska systémového kroku federace – zavedení činnosti RM a OM nereálný. Režijní náklady na
činnost RM a OM musí být pod kontrolou GS, který je za jejich práci odpovědný.
K tomu poznamenal Josef Mayer, že považuje počet oblastí vzhledem k počtu klubů v některých oblastech a
jejich zařazení do soutěží v jiné, než vlastní oblasti za neefektivní. Vše by vyřešil již delší dobu projednávaný
návrh na snížení počtu oblastí ( mezi 3 až 5 oblastmi ) a zavedení profesionálního řízení oblastí s jasně
vymezenými povinnostmi a odpovědností manažerů za rozvoj oblastního basketbalu. Přehled činnosti RM, OM,
profi. rozhodčích je připraven k prezentaci výboru, následně oblastem.
7/ Závěrem GS Michal Konečný sdělil výboru oblasti, že nejméně dvakrát ročně provede návštěvu každé oblasti,
aby se seznámil s problémy, které oblast řeší.
Zapsal : Josef Mayer

