
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – DÍVKY 

Zápis 4/2020 

Datum: pondělí 12. 10. 2020 v 9—13 h. 

Místo: Hradec Králové 

Přítomni: Richard Fousek, Petr Kapitulčin, Tomáš Kaprálek, Robert Landa, Miroslav Volejník 

Omluven: Daniel Kurucz, Petr Treml 

 

 

1. Komise projednala Výborem schválenou mimořádnou dotaci. Z důvodu nevyčerpaní 
prostředků na individuální rozvoj talentovaných hráčů a hráček, dochází k uvolnění 
financí z programu Talent. Částka bude rozdělena mezi dívčí a chlapeckou složku 
stejným poměrem jako je nastaven roční rozpočet tohoto programu. Celková částka 
bude dále v dívčí sekci rozdělena poměrem 30 % do SCM (10 subjektů), a 70 % do SpS 
(25 subjektů). Větší objem financí je tak směřován do SpS, jako podpora 
basketbalových základen ČR.  Z mimořádné dotace není možné hradit odměny 
trenérům SCM (během nouzového stavu plný plat bez omezení), jinak se výdaje (které 
lze hradit z poskytnuté mimořádné dotace) i jejich vyúčtování, řídí pravidly programu 
Talent. 

2. Řízení týmu U19 na MS (postup dle rankingu) se po konzultacích a vhledem k provázání 
hráček ujme realizační tým žen U20. 

3. Výběrová řízení na SpS B – vzhledem k tomu, že dosud nebyl vypsán NSA dotační 
program Talent, budou kluby nyní vyzvány k zaslání podkladů pro budoucí výběrové 
řízení. Po vypsání programu Talent proběhne standardní výběrové řízení – v případě 
změny podmínek v programu budou kluby vyzvány k doplnění informací. 

4. Plánované akce národních výběrů jsou v platnosti, pokud to jen podmínky umožní. 
Úpravy nastanou dle vnějších omezení, opatření ve společnosti a s plným respektem 
ke klubovým povinnostem hráček: 

o KBN (U15): 15. – 17. 11. Brandýs; 29. 11. – 1. 12. Kutná Hora; 13. 12. – 15. 12.; turnaj 
FRA 17. 12.- 21. 12. Bourges nyní potvrzen  

o U16: 15. 11. – 18. 11. Nová Paka; 13. 12. – 16. 12. Luhačovice; turnaj Olympijských 
nadějí 27. 12. – 30. 12. nepotvrzen 

o U18: 8. 11. – 10. 11. Klatovy a 29. 11. – 1. 2. 

5. Ve spolupráci s kondičním trenérem Michalem Kociánem proběhne na srazech U15 a 
U16 kondiční testování hráček. 

6. ÚTM-D je navržena změna licenčních podmínek trenérů SCM-B. Umožní-li to 
podmínky programu Talent, bude pro hlavního trenéra SCM-A nadále požadována 



 

nejvyšší licence ProfiT, pro hlavního trenéra SCM-B pak druhá nejvyšší licence 
TBIII+TBII. 

7. ÚTM-D byla klubům ŽBL a SCM předána výzva k zařazení hráček do stipendijního 
programu vysokých škol UNIS. 

8. Komise probrala možnosti zavedení respect meetingu u dívčí složky, závěrečný návrh 
vzejde z diskuse se zástupci ČABR. 

9. Komise prodiskutovala podnět z KVB-M: "Komise mládeže dává podnět k diskusi KVB-
CH a KVB-D, aby byl aktuální soutěžní ročník 2020/21 postupový, avšak nesestupový 
(podpora k odehrání co největšího počtu utkání v soutěžích ČBF)." V U17 a U19 vidí 
komise jako zásadní snahu o dohrání základní části, pokud to jen vnější podmínky 
dovolí. Jiné soutěžní varianty, jsou realizovatelné až v případě nedostatku termínů 
k dohrání základní části U17 a U19. 

 

Příští jednání komise je plánováno na listopad 2020. Přesný datum a místo bude upřesněno. 

Dne 15. 10. 2020 zapsal: ÚTM-D Robert Landa. 

 


