
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 4. listopadu 2013 

 
Výbor SBT 
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický 
 
Host 
Kaprálek 

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- V ČBF, na základě výběrového řízení a návrhu V SBT, jmenoval Petera Bálinta 
trenérem RD kadetů U16 pro sezónu 2013/14. 

- V ČBF, na základě návrhu V SBT, potvrdil stávající trenéry RD mládeže pro sezónu 
2013/14 (U20 muži Miroslav Marko, U20 ženy Romana Ptáčková, U18 junioři Jan 
Ulrych, U18 juniorky Jiří Bárta, U17 + U16 kadetky Richard Fousek). 

- V SBT doporučuje stanovit jako prioritu RD kadetek pro sezónu 2013/14 MS kadetek 
U17 s podmínkou udržení divize „A“ na ME kadetek U16. 

- V SBT pověřuje Jana Ulrycha (mužská RD) a Miroslava Volejníka (ženská RD), aby 
konzultovali s jednotlivými trenéry RD mládeže plány přípravy a hráčské kádry na 
akce FIBA 2014 a koordinovali jejich sestavování v rámci celé mužské resp. ženské 
mládežnické složky. 

 
2. Sportovně talentovaná mládež  
 

V SBT se podrobně zabýval hodnocením činnosti klubů zařazených do programu MŠMT 
„Sportovně talentovaná mládež“ a předkládá V ČBF následující návrhy fungování 
jednotlivých podprogramů (VSCM, SCM a SpS) pro rok 2014:  
 

Vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM)  
- V SBT doporučuje podpořit i v roce 2014 činnost 3 chlapeckých VSCM (USK Praha, 

BK Pardubice, JBC Brno). Rozsah dotace ponechat stejný jako v roce 2013.  
- V SBT doporučuje, podobně jako v roce 2013, přesunout i v roce 2014 částku 

připadající na dívčí VSCM do systému dívčích SCM a přerozdělit ji v rámci pohyblivé 
části dotace dle bodování SCM.  

 

Sportovní centra mládeže (SCM)  
- V SBT konstatoval, že komplexní vyhodnocení fungování systému SCM v období 

2011 – 2014 proběhne, dle schválené koncepce ČBF, na podzim 2014 s případnými 
úpravami podmínek či změnami v zařazených klubech pro následné období 2015 – 
2018. 

- V SBT se v rámci hodnocení činnosti SCM velmi intenzivně zabýval problematikou 
působení zahraničních hráčů v klubech, které jsou zařazeny v systému SCM a pobírají 
tak finanční prostředky MŠMT určené prioritně na podporu sportovní přípravy 
českých talentovaných hráčů. V SBT konstatoval, že zařazování zahraničních hráčů do 
družstev SCM je v rozporu se smyslem a posláním SCM a proto na příští schůzi 
připraví návrh, který by tuto problematiku řešil již v roce 2014 a předloží ho 
k projednání V ČBF.   

- V SBT doporučuje pro rok 2014 stejný princip dělení dotace jako v roce 2013, tedy 
základní část dotace pro každé SCM 270 000,- Kč a pohyblivá část dotace 
přerozdělená dle bodování SCM. 



- V SBT doporučuje ponechat pro rok 2014 v systému SCM v roce 2013 mimořádně 
zařazené kluby BCM Nymburk a BK Lokomotiva Karlovy Vary s tím, že žádá 
V ČBF, podobně jako v roce 2013, o mimořádnou dotaci 2 x 270 000,- Kč na pokrytí 
základní části dotace těchto klubů. Zároveň V SBT doporučuje zohlednit již u obou 
klubů v roce 2014 i pohyblivou část dotace dle bodování SCM (tuto částku uhradit 
z prostředků MŠMT na STM). 

- V SBT doporučuje přidělit klubům Orli Prostějov a BK Studánka Pardubice v roce 
2014 pouze základní část dotace, bez pohyblivé části dotace (z důvodu neplnění 
podmínek SCM – třetí resp. druhá sezóna s účastí pouze v jedné extralize).  

 

Sportovní střediska (SpS)  
- V SBT v rámci hodnocení činnosti SpS vyzval kluby, které doposud nejsou v systému 

SpS zařazeny a mají o zařazení zájem, aby zaslali svou žádost s detailním popisem 
jejich aktuální činnosti. Na výzvu reagovalo těchto 8 klubů: 

• Chlapci: BA Roudnice nad Labem, BK Jindřichův Hradec, BK Ústí nad 
Labem, Gymnázium Hladnov 

• Dívky: BK Chomutov, BK Slovan Ústí nad Labem, OSK Olomouc, TJ 
Bižuterie Jablonec nad Nisou 

Na základě odborného posouzení zaslaných žádostí doporučuje V SBT zařadit do 
systému SpS „B“ chlapecké kluby BK Jindřichův Hradec a BK Ústí nad Labem a 
dívčí klub OSK Olomouc. 

- V rámci doposud zařazených klubů v systému SpS doporučuje V SBT, na základě 
plnění podmínek ČBF pro činnost SpS a odborného posouzení jejich aktuální činnosti, 
provést následující změny pro rok 2014:  

• Chlapecká SpS:  
o Vyřadit klub BK Brandýs nad Labem (z důvodu zásadního neplnění 

podmínek ČBF pro činnost SpS) 
o Přeřadit klub BC Vysočina ze SpS „A“ do SpS „B“ (z důvodu neplnění 

podmínek ČBF pro činnost SpS „A“) 
o Přeřadit klub Slavia MBA Kroměříž ze SpS „B“ do SpS „A“ (z důvodu 

kompletního splnění podmínek ČBF pro činnost SpS „A“) 
o Kluby Sokol Vyšehrad a Orli Prostějov ponechat v SpS „A“, ale se 

sníženou dotací (z důvodu neúplného plnění podmínek ČBF pro 
činnost SpS „A“) 

• Dívčí SpS: 
o Vyřadit kluby BK DE Prosek, Aritma Praha a ŠBK Sadská (z důvodu 

zásadního neplnění podmínek ČBF pro činnost SpS) 
o Přeřadit klub HB Basket Praha ze SpS „A“ do SpS „B“ (z důvodu 

optimalizace a návaznosti SpS „A“ v Praze) 
o Přeřadit kluby USK Praha a BA Sparta ze SpS „B“ do SpS „A“ (z 

důvodu kompletního splnění podmínek ČBF pro činnost SpS „A“) 
o Klub BK Lokomotiva Karlovy Vary ponechat v SpS „A“, ale se 

sníženou dotací (z důvodu neúplného plnění podmínek ČBF pro 
činnost SpS „A“) 

- V SBT doporučuje V ČBF zvážit v roce 2014 finanční posílení systému SpS 
z vlastních prostředků ČBF. 

 
3. Výběry U15 
 

Tomáš Kaprálek informoval V SBT o zahájení činnosti výběrů U15 v sezóně 2013/14. 
- Chlapci U15 (trenér Tomáš Bartošek) plánují na podzim 2013 celkem 3 VT: 10. – 12. 

listopadu 2013 v Pardubicích, 24. – 26. listopadu 2013 v Pardubicích a 8. – 10. 
prosince 2013 v Přešticích. 



- Dívky U15 (trenér Petr Kapitulčin) již činnost zahájili, první VT proběhlo ve dnech 
27. – 29. října 2013 v Trutnově. Druhé VT je plánováno ve dnech 1. – 3. prosince 
2013 v Luhačovicích. 

V SBT žádá V ČBF o navýšení rozpočtu výběrů U15 pro rok 2014 tak, aby mohla být práce 
s výběry U15 ve 2. polovině sezóny 2013/14 zintenzivněna a rozšířena o účast na vybraném 
turnaji (turnajích) v ČR či zahraničí. 
 
4. Celostátní konference SBT 2013  
 

Celostátní konference SBT se bude konat ve středu 27. listopadu 2013 od 15:00 v Praze na 
Strahově. Do orgánů CK SBT bude V SBT, v souladu s jednacím řádem, navrhovat tyto 
osoby: 

- Pracovní předsednictvo: Miroslav Vondřička, Jan Ulrych + 1 delegát z pléna 
- Mandátová komise: Tomáš Kaprálek + 2 delegáti z pléna 
- Návrhová komise: Miroslav Janovský + 2 delegáti z pléna 

Účastnící CK SBT budou moci následně navštívit utkání Euroligy žen ZVVZ USK Praha – 
Galatasaray Odeabank Istanbul (od 18:00 ve SH Folimanka).  
 
5. Regionální semináře ČBF  
 

Tomáš Kaprálek informoval V SBT o první sérii regionálních seminářů ČBF. Semináře se 
uskuteční 10. listopadu 2013 v Prostějově, 24. listopadu 2013 v Klatovech a 8. prosince 2013 
v Praze. Jako lektoři na seminářích vystoupí Doc. PhDr. Jan Karger a Mgr. Štěpán Válek, 
tématem úvodní série jsou „Základy didaktiky basketbalu dětí a mládeže“. Druhá série (opět 
tři semináře) je plánována na jaro 2014. 
 
6. Různé  
 

- V SBT dává ke zvážení ČABR, zda na utkání žákovské ligy U15 a U14 nenominovat 
rozhodčí, kteří jsou z blízkého okolí místa konání utkání. Navrhované řešení by 
výrazně snížilo finanční náklady pořadatelského klubu na utkání.  

- V SBT schvaluje seminář trenérů, který se bude konat ve středu 20. listopadu 2013 
v Ostravě (garant semináře – Petr Hála, BK Snakes Ostrava). Absolvování semináře 
lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence. 

- V SBT schvaluje seminář trenérů, který se bude konat v neděli 1. prosince 2013 
v Chomutově (garant semináře – Petr Drobný, BK Chomutov). Absolvování semináře 
lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence. 

 
 
Příští schůze V SBT se bude konat ve středu 18. prosince 2013 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 10:00 hodin.       
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


