
  KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI

ZÁPIS ze schůze č. 16, ze dne 28. května 2015, Praha - Strahov

Přítomni:
Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Peter Bálint, Pavel Stara, Petr Jachan, Ronen Ginzburg
Omluven: Jakub Koudelka

1) Rozdělování dotace určené SpS prostřednictvím SCM
Komise  projednala  předložený  návrh  SCM  (ZSCM  a  VSCM)  na  rozdělení  dotace
jednotlivým SpS v rámci jednotlivých regionů.  KVBCH pověřila předsedu, aby projednal
s jednotlivými  SCM některé  komisí  navrhované  úpravy.  Na základě těchto  výsledků
bude  předložen  finální  návrh  rozdělení  dotace  SpS  pro  schválení  Výboru  ČBF  a
následně k další prezentaci. 
Cílem projektu je postupné zapojení co nejvíce klubů mezi SpS s různou výškou dotace,
podle rozsahu a přínosu pro spolupracující SCM. Každé SCM (ZSCM i VSCM) musí plnit
svou regionální  úlohu se snahou „zazelenit  své území“ o co nejvíce spolupracujících
klubů a tedy potažmo o co nejvíce mladých hráčů zapojených do systému STM. 
KVBCH  konstatovala,  že  současný  návrh  vypadá  velmi  slibně  a  že  většina  SCM
přistoupila k rozdělování dotací na SpS s patřičnou zodpovědností a zařadila do systému
STM drtivou většinu přihlášených.
Jednotlivá  SpS  budou  moci  využít  dotace  výhradně  na  odměny  trenérů.  Mzdové
náklady trenérů, včetně náhrady mezd a povinných odvodů zaměstnavatele, je možné
čerpat do výše 85%. V případě nemzdových nákladů jako OSVČ až do výše 100%.

2)  Stav účasti VSCM v 1. lize 
KVBCH se seznámila s rozhodnutím Výboru ČBF o zařazení VSCM do 1. ligy.
Komise  si  váží  rozhodnutí  Výboru  ČBF,  které  je  v souladu  se  schválenou  koncepcí
„systému STM“ a je si  vědoma své zodpovědnosti  stabilizace této soutěže splněním
účelu účasti VSCM.
Komise navrhuje formát rozšíření soutěže o 4 místa – udělení 4 nepřenosných práv
účasti v 1. lize od sezóny 2015/2016 s plným rozsahem účasti:

• včetně sestupu a postupu (navrhovaná varianta A)
• s věkovým omezením hráčů na soupiskách VSCM (do 23 let včetně)
• v případě  sestupu  do  II.  LM  VSCM  bude  ponížena  dotace  o  75.000,-  Kč,  za

neúčast v I.LM i v dalších sezónách bude ponížena o 150.000,-Kč
• komise potvrdila nutnost dodržování parametrů: 

zachování  počtu  utkání,  tudíž  termínové  listiny  a  nákladů  na  soutěž,  volba
hracího dne



Komise a především VSCM jsou připraveni plně spolupracovat s kluby 1. ligy a ČBF.
Základem spolupráce je komunikace všech subjektů.

3)  Komise poukázala na stále nepřesně vnímaný výklad VSCM a rozhodla, že do zápisu
znovu přidá vysvětlení významu a úlohy VSCM:
Vrcholové  Sportovní Centrum Mládeže není  jako v končícím (minulém) systému STM
nadstavba nad SCM pro výchovu hráčů 19-23, ale komplexně řeší výchovu hráčů 15-
23let! To znamená, že spojuje minulé SCM + VSCM dohromady. Navýšení finančních
prostředků je striktně určeno pro vytváření profesionálních trenérských podmínek pro
výchovu hráčů ve věku 15-23 let!

4)  Komise  vzala  na  vědomí  rezignování  na  členství  v KVBCH  Jana  Ulrycha,  který  tuto
skutečnost oznámil předsedovi. Komise se zabývala kooptací nového člena,
a protože byl Jan Ulrych nominován SBT, KVBCH požádá SBT o řešení dané situace a
nominaci nového člena.

5) Kolize hracích dnů (termínů utkání) soutěží KNBL, 1.liga muži, extraliga U19

Komise bude žádat o minimalizaci kolizí hracích dnů stěžejních soutěží KNBL, 1. liga 
muži a extraliga U19. 
Optimální řešení: KNBL – hrací den sobota, 1. liga – hrací den pátek/neděle, s možností 
zabránit kolizi s hracím dnem neděle u extraliga U19. 
Případná prokazatelná kolize všech tří soutěží by měla umožnit změnu hracího termínu 
(např. v případě hracího dne neděle v KNBL).

6) Termínová listina

KVBCH projednala podklady pro přípravu termínové listiny 2015/2016:
Zachování termínové listiny bez přerušení pro repre akce (podzimní prázdniny)
Zachovat přerušení soutěží - velikonoce a vánoce, včetně 2. a 3. ledna
Zajistit, aby po velikonočních prázdninách nebyla utkání  MČR
Zabránit  kolizím termínů  vrcholných  akcí:  Finálový  turnaj  Českého  poháru,  Finálový
turnaj 1. ligy mužů, Finálový turnaj extraligy juniorů U19
Zachovat odlišné (nekolizní) termíny finálových turnajů  MČR U19, U17, U15, U14

Zpracoval:  Jan Slowiak, předseda KVBCH


