Statut Komise zapisovatelů
Článek I.- Základní ustanovení
1. Ve smyslu stanov České baseballové asociace (dále jen ČBA), zřizuje Výkonný výbor (dále jen
VV) Komisi zapisovatelů.
2. Komise zapisovatelů (dále jen ZK) je odborným orgánem VV.
3. VV jmenuje předsedu ZK a další členy komise, komisi schvaluje Parlament.

Článek II. - Poslání Komise zapisovatelů
Hlavním posláním (úkolem) ZK je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast zapisovatelů a
navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti zapisovatelů a dalších s tím souvisejících oblastí ČBA.

Článek III. - Činnost komise









ZK vydává rozhodnutí v oblastech svěřených ZK tímto statutem.
ZK zpracovává na žádost VV ČBA, jakož i iniciativně návrhy a stanoviska k zásadním
otázkám a rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV ČBA.
Jednání ZK řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
O každém jednání ZK se pořizuje zápis, který zpracovává pověřená zúčastněná osoba, a
který předseda ZK schvaluje.
Předseda ZK je oprávněn přizvat na jednání ZK odborníky a to podle druhu projednávané
problematiky.
Na jednání ZK mají přístup též členové VV ČBA, ředitel sekretariátu ČBA, výkonný ředitel
ČBA a členové kontrolní komise ČBA.
ZK využívá služeb sekretariátu ČBA způsobem stanoveným organizačním řádem ČBA a
ředitelem sekretariátu ČBA.
Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové ZK obdržet odměnu, kterou
stanoví ZK a schválí VV.

Článek IV. - Kompetence Komise zapisovatelů
1. ZK zajišťuje zejména tyto činnosti:
 připravuje koncepci rozvoje a řízení oblasti zapisovatelů
 metodicky řídí oblast zapisovatelů
 řídí vzdělávací proces zapisovatelů na jednotlivých úrovních
 navrhuje povinnost oddílů v oblasti zapisovatelů
 stanovuje povinnosti zapisovatelů
 stanovuje kritéria pro přidělení licencí zapisovatelů
 rozhoduje o udělení či odebrání licence zapisovatelům
 ve spolupráci s kluby řídí nominace zapisovatelů do soutěží, jejichž povinností je mít
oficiálního zapisovatele
 kontroluje a sankcionuje zapisovatele v celostátních soutěžích
 navrhuje způsob a výši odměňování zapisovatelů v celostátních soutěžích
 navrhuje zapisovatele na post mezinárodních zapisovatelů
 nominuje mezinárodní zapisovatele na mezinárodní akce v případě, že je o to
požádána
 navrhuje kandidáty na post člena mezinárodních orgánů zřízených CEB či IBAF pro
oblast zapisovatelů
 navrhuje části předpisů soutěží týkajících se zapisovatelů
 podílí se na práci legislativní komise a ve spolupráci s ní připravuje doplňující výklady
pravidel a na základě výzvy CEB či IBAF se podílí i na přípravě návrhů na úpravy
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pravidel
připravuje podklady pro rozpočet v oblasti zapisovatelů
navrhuje způsob a výši odměňování školitelů zapisovatelů
stanovuje náplň školení a seminářů zapisovatelů
připravuje další materiály na základě žádosti VV ČBA
vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV.
K platnosti některých usnesení ZK je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na
vědomí VV.
3. VV na základě činnosti ZK
 bere na vědomí:
 seznam pozvaných osob na školení zapisovatelů
 seznam zapisovatelů navržených pro udělení licencí
 seznam školitelů zapisovatelů navržených ZK
 informaci o udělených sankcích jednotlivým zapisovatelů
 termínovou listinu jednotlivých akcí ZK včetně regionálních
 zhodnocení činnosti zapisovatelů
 návrh náplně školení zapisovatelů
 podmínky pro přidělování licencí zapisovatelů
 povinnosti zapisovatelů
 znění předpisu o povinnosti družstev mít vyškolené zapisovatele a jeho změny
 schvaluje:
 koncepci oblasti zapisovatelů a její změny
 složení a návrhy na změny ve složení ZK
 nominaci mezinárodních zapisovatelů
 nominaci na post člena mezinárodních orgánů zřízených CEB, nebo IBAF pro
oblast zapisovatelů
 pravidla čerpání rozpočtovaných prostředků v oblasti zapisovatelů
 návrh způsobu a výše odměňování zapisovatelů v celostátních soutěžích
 znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností ZK a jejich změny






Článek V. - Závěrečná ustanovení
Statut ZK nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 13. 2. 2017.
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