
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI 
 

ZÁPIS ze schůze č. 25, ze dne 23. května 2016, Praha 
 

 
 

Přítomni: 
Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Roman Bednář, Petr Jachan, Peter Bálint 
Omluven: Ronen Ginzburg 
Hosté: Michal Konečný 
 

 

 Komise se zabývala aktuální situací v systému STM na Moravě: 
o VSCM Basket Morava – GS Michal Konečný obdržel oficiální dopis o ukončení činnosti 

VSCM Basket Morava k 12.5.2016 
 Uvedenými důvody: nedostatečné personální zabezpečení, nevyhovující 

zázemí centra, neochota spolupráce subjektů v Brně 
 R. Bednář vyjádřil nespokojenost s využitím poskytnutých dotací pro 

VSCM Basket Morava. R. Bednář připraví návrh opatření, která by 
zabránila podobným situacím. 

 ČBF reagovala na tuto skutečnost odebráním statusu VSCM a licence pro 
1. Ligu mužů VSCM ke dni 12.5.  K tomuto datu bude i ukončena smlouva 
o poskytování dotace ze SR na zabezpečení STM mezi ČBF a VSCM Basket 
Brno. Dotace budou doplaceny poměrně k tomuto datu. 

o BCM Ostrava - na návrh Snakes Ostrava došlo ukončení spolupráce subjektů Snakes a 
NH Ostrava v rámci BCM Ostrava a tím k ukončení fungování ZSCM BCM Ostrava. 

 Snakes a NH Ostrava hledají dohodu na rozdělení soutěží a hráčů, za 
tímto účelem jsou právním podkladem dokumenty podepsané oběma 
stranami před vstupem do BCM Ostrava. 

o KVBCH se shodla na urychleném řešení dané situace - vyhlášení výběrového řízení na 
pozici ZSCM a VSCM pro oblast Moravy (Severní Morava, Střední Morava, Jižní 
Morava). KVBCH posoudí zpracované projekty a připraví návrh pro VV ČBF. V případě 
posouzení nedostatečného plnění podmínek ZSCM či VSCM nebude vybrán žádný 
žadatel k udělení nového ZSCM či VSCM.  

o Na návrh Michala Konečného a Petra Jachana se komise usnesla do budoucna 
neposkytovat status SCM nově vzniklým subjektům, které zahrnují spojení více klubů 
pro splnění podmínek.  

 Předseda KVBCH informoval o uskutečněné schůzce hlavních trenérů VSCM.  

 KVBCH schválila nově přihlášené kluby do stupně SpS jako spolupracující kluby jednotlivých 
ZSCM či VSCM v systému STM. 

 KVBCH připravila návrh na rozdělení zbývajících prostředků bonusové části rozpočtu SpS mezi 
jednotlivá SpS 

o do 10 SCM s regionální působností bude k rozdělení určena upravená částka roční 
dotace v rozmezí 220 – 250 tisíc Kč. 

o čerpání navýšení na horní hranici bude možné v případě rozdělení dotace do nově 
přihlášených klubů nebo prokazatelného zkvalitnění práce stávajících SpS 

 KVBCH upravila podmínky VSCM, ZSCM a SpS pro sezónu 2016/2017. Tyto podmínky budou 
přílohou smlouvy mezi klubem a ČBF (dotace ze SR na zabezpečení STM), které se aktuálně 
připravují. 

 Další schůze KVBCH proběhne již 30.5. v 10.00.  

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBCH 


