Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 6/2015
Přítomni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek, Pavel Chadim, Marek Rejman,
František Přibyl

Jednání VV ČBA 25. května v Humpolci. Ověřovatelem zápisu jmenován Pavel Jozek.
2. kontrola usnesení a úkolů
VV vzal na vědomí:
Doplnění sekretariátu - pohovor s Karlem Jakschem proběhne 26.5.
Příprava zaměstnanecké smlouvy s Petrem Ditrichem probíhá.
Problematika DPH podána ústně, písemné vyjádření bude připraveno k 25.6.
IT strategie – podklady Michala Hanuše budou projednány 25.6.
* Spustit elektronické soupisky (pro ČBP mládeže), spustit elektronické žádosti o
překládání zápasů. Termín žádostí do 30.6.2015
3. Čerpání rozpočtu
VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu ČBA. Předložit návrh pro čerpání kapitoly EXL
týmy 2014 (25.6.).
Odpovědnost: Marek Rejman
4. Rozdělení oblastí činnosti mezi členy VV ČBA
VV ČBA schvaluje odpovědnosti svých členů.
5. Strategie ČBA 2015 – 2019
Vzal na vědomí první varianty strategie a pověřil členy VV, aby do 10.6
připomínkovali a projednali s předsedou své oblasti.
Odpovědnost: všichni
11. Marketink ČBA
VV ČBA bere na vědomí předložený materiál. Pověřuje Marka Rejmana dopracovat
úkoly vzešlé z dnešního jednání do 25.6.
Odpovědnost: Marek Rejman
6. Vize
Odloženo
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7. Oblasti ČBA – schůzka, struktura řízení regionů
VV ČBA schvaluje i na základě doporučení ze schůzky oblastí rozdělení do pěti oblastí
materiál „Nové rozdělení regionů ČBA“. Zveřejnit na baseball.cz a rozeslat do klubů a
oblastních pracovišť.
Odpovědnost: Pavel Jozek
8. Talentovaná mládež - akademie, tréninková centra
VV ČBA schvaluje strategii podpory talentované mládeže pro následující období a
pověřuje Pavla Chadima její realizací.
Odpovědnost: Pavel Chadim
9. Soutěže ČBA, ČBP, ČBP mládeže 2015, oblastní soutěže
VV ČBA bere na vědomí stav soutěží a rozpisy soutěží.
10. Granty a dotace ČBA, doručené žádosti
Bez doručení dalších žádostí
12. Evropské poháry, profesionální liga, soutěže v CEB
VV ČBA bere na vědomí předloženou informaci, získat stanovisko CEB k ME mužů
2016 a profesionální lize
Odpovědnost: Petr Ditrich
13. Pořadatelé ME 2016 – další postup
VV ČBA pověřuje předsedu Petra Ditricha, aby vedl jednání se zájemci o pořadatelství
na základě oboustranné výhodnosti. V řádném termínu byly předloženy dvě žádosti o
ME - Nuclears Třebíč ME žáků, PBS (Eagles) ME juniorů.
Odpovědnost: Petr Ditrich
14. Exhibice Brno – Třebíč, další postup
Schvalujeme formát zahraniční hvězdy vs. Repre pro kategorii mužů. Vypsat
výběrové řízení na obě All Star Game 2016 (7. a 8. května) s ukončením řízení do
30.9. Poděkovat Hrochům a Nuclears za pořadatelství. VV vzal na vědomí vyplacení
odměn dle rozhodnutí z předešlého jednání výboru.
Odpovědnost: Pavel Jozek
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15. Projekt Czech Tallent 2015
VV ČBA se seznámil s prosincovým plánem Projektem Czech Tallent 2015. Dává za
úkol Pavlu Chadimovi připravit rozpočet projektu. Ověřit podmínky účasti Mika
Griffina a dalších.
Odpovědnost: Pavel Chadim
16. Různé
*další termín jednání 25.6.2015 15:00 hodin (Praha)
- pozvat na jednání 25.6. předsedu KR ČBA (od 14:00)
*VV ČBA vzal na vědomí program a termíny Envoy Program 2015
Přílohy:
*program jednání VV ČBA
* Rozdělení oblastí činnosti mezi členy VV ČBA
Nové úkoly:
Problematika DPH podána ústně, písemné vyjádření bude připraveno k 25.6 (Petr
Ditrich)
IT strategie – podklady Michala Hanuše budou projednány 25.6.
Strategie ČBA - pověřil členy VV, aby do 10.6 připomínkovali a projednali s
předsedou své oblasti (všichni).
VV ČBA bere na vědomí předložený materiál (Marketing). Pověřuje Marka Rejmana
dopracovat úkoly vzešlé z dnešního jednání do 25.6.
VV ČBA schvaluje i na základě doporučení ze schůzky oblastí rozdělení do pěti oblastí
materiál „Nové rozdělení regionů ČBA“. Zveřejnit na baseball.cz a rozeslat do klubů a
oblastních pracovišť (Pavel Jozek).
VV ČBA bere na vědomí předloženou informaci, získat stanovisko CEB k ME mužů
2016 a profesionální lize (Petr Ditrich).
Vypsat výběrové řízení na obě All Star Game 2016 (7. a 8. května) s ukončením řízení
do 30.9. Poděkovat Hrochům a Nuclears za pořadatelství (Pavel Jozek).
VV ČBA se seznámil s prosincovým plánem Projektem Czech Tallent 2015. Dává za
úkol Pavlu Chadimovi připravit rozpočet projektu. Ověřit podmínky účasti Mika
Griffina a dalších.
Kontrola úkolů:
1/5 VV se usnesl podpořit návrh M. Hanuše pořídit systém TED, systém pro správu
oběhu dokumentů k jednání. A uložil M. Hanušovi ke koordinaci implementace
systému.
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3/5 VV pověřuje hospodáře M. Rejmana popsáním procesu nákupu materiálu u
reprezentací pro tento rok. Nezbytné nutné položky zajišťuje sekretariát - probíhá
4/5 VV pověřuje sekretariát a organizátora domácích ME o doplnění rozpočtů o
mládežnických reprezentacích o položky nákladů u vrcholných turnajů (ME, MS).
Předloženo na jednání, cena je vysoká, finálně by měla být do 1000,-Kč (osoba/noc)
- probíhá
6/5 STK zvážit změnu systému odměňování pořadatelů – probíhá
1/4: Rejman připraví na jednání Parlamentu 1.4.2015 osnovu hlavních bodů Vize
2025. Materiál bude rozeslán klubům do 27.3.2015. - probíhá
3/4 Rejman pověřen přípravou schůzky viz úkol 2/4 - probíhá
6/4: Hanuš prověří možnost financování projektu z grantů. - probíhá
7/4: Přibyl na základě zvukového záznamu z minulého jednání VV zjistí, zda-li bylo
schválena i položka 500 000 Kč pro granty na akce či turnaje. - splněno
Zapsal: František Přibyl
Ověřil: Pavel Jozek

Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 242 429 211,
e-mail: baseball@baseball.cz, web: www.baseball.cz

POZVÁNKA
VV ČBA číslo 6/2015
Pondělí 25. května 17,30 hodin
Humpolec, hotel Kotyza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Kontrola usnesení a úkolů
Čerpání rozpočtu
Rozdělení oblastí činnosti mezi členy VV ČBA
Strategie ČBA 2015 – 2019
Vize 2025
Oblasti ČBA – schůzka, struktura řízení regionů
Talentovaná mládež - akademie, tréninková centra
Soutěže ČBA, ČBP, ČBP mládeže 2015, oblastní soutěže
Granty a dotace ČBA, doručené žádosti
Marketink ČBA
Evropské poháry, profesionální liga, soutěže v CEB
Pořadatelé ME 2016 – další postup
Exhibice Brno – Třebíč, další postup
Projekt Czech Tallent 2015
Různé
Další jednání VV ČBA
Envoy program

Petr Ditrich
předseda ČBA
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Rozdělení odpovědností
Petr Ditrich
Statutární zástupce ČBA
Zastupování ČBA vůči partnerským organizacím, především pak, ale nejenom: ČOV, ČUS, WBSC, IBAF,
MŠMT ČR; ČAUS
Zajišťuje příjmy ČBA ze střešních organizací
Působí v těchto komisích: KK ČOV, Komise neolympijského sportu ČOV, TD FISU pro baseball,
místopředseda VV CEB
Odpovídá za vyúčtování dotací a rozpočtu ČBA
Spolupráce se softballem, příprava společných projektů, koordinace mezinárodních vztahů
Vytváří a odpovídá za mezinárodní politiku ČBA
Pro reprezentace a další výběry připravuje akce převážně organizované asociacemi (ME, MS, IBT,
kempy….)
Odpovídá za plnění koncepce 2015-2019
Řídí sekretariát ČBA
Organizuje ME a další akce v ČR
Koordinuje vztahy s rozhodujícími subjekty v baseballu: PBT, Supercup, EBT (viz seznam)
Odpovídá za komise: Disciplinární komise, Legislativně právní komise, Akademického baseballu

Michal Hanuš
Propagace českého baseballu a akcí pořádaných v České republice a v zahraničí
Zastupování ČBA při jednáních v případě, že předseda zastupuje jinou organizaci
Pro reprezentace a další výběry připravuje akce, které nejsou organizovány asociacemi (PONY, LL,
WPT, Haarlem,…..)
Hledá zdroje z grantových peněz EU, České Republiky, krajů, nadací
Řídí reprezentaci mužů
Řídí realizační tým mužů
Připravuje koncepci mužské reprezentace na stanovené období
Pro reprezentace a další výběry připravuje akce, které nejsou organizované asociacemi
Je zodpovědný za tvorbu a plnění rozpočtu v oblasti reprezentace mužů
Odpovídá za komise: Zapisovatelská komise, Lékařská komise
Zapisovatelská - zajištění pokrytí zápasů pořádaných ČBA vyškolenými zapisovateli, pravidelné
rozšiřování a zkvalitňování zapisovatelské komunity

Lékařská - komplexní pokrytí lékařskou ortopedickou péčí, zajištění lékařské péče na akce českého
reprezentačního týmu
Pavel Jozek
Řídí a organizuje celostátní soutěže pořádané ČBA
Připravuje termínovou listinu soutěží a její koordinaci s oblastními pracovišti a reprezentacemi
Dohlíží nad komisaři v soutěžích pořádaných ČBA.
Připravuje rozpočty této oblasti a kontroluje jejich naplňování.
Dohlíží nad rozhodčími v soutěžích pořádaných ČBA.
Odpovídá za komise: Sportovně technická komise, Komise rozhodčích
Oblasti???

Pavel Chadim
Je zodpovědný za chod a celkovou strategii mládežnických reprezentací
Komunikuje s realizačními týmy, spolu s nimi připravuje jednotlivé sportovní programy
Připravuje rozpočty mládežnických reprezentací a kontroluje jejich plnění
Vytvoří systém spolupráce mezi kluby, jejich tréninkovými centry, akademiemi a reprezentacemi ČR
Odpovídá za komise: Komise mládeže a rozvoje, Trenérsko metodická komise
Komise mládeže a rozvoje - vypracovává a naplňuje Koncepci rozvoje mládeže 2015-2019, připravuje
rozpočet a kontroluje jeho plnění v rámci realizaci této koncepce, připravuje podklady pro VV k
rozhodování o jednotlivých krocích této koncepce, klade důraz na aktivní mládežnické registrace (viz
koncepce), řídí výkonný orgán v této oblasti
Trenérsko metodická komise – vypracovává a naplňuje Koncepci podpory a rozvoje trenérů v letech
2015-2015, vytváří a řídí Systém trenérského vzdělávání v letech 2015-2019, řídí rozvoj trenérů
působících v baseballových soutěžích v ČR, zastřešuje projekt Trenéři pro Tokio 2020, řídí výkonný a
poradní orgán v této oblasti

Marek Rejman
Připravuje rozpočet v souladu s dlouhodobým programem a kontroluje jeho plnění.
Hledá a zajišťuje nové finanční zdroje (centrální, krajské, městské, soukromé) pro všechny
baseballové subjekty České republiky.
Připravuje finanční části všech podkladů pro VV k rozhodování v dané oblasti.
Připravuje dlouhodobou koncepci ČBA do roku 2025
Vypracovává marketingovou strategii ČBA
Zajišťuje materiál a marketing reprezentací
Zpracovává požadavky na materiál od reprezentačních týmů, kontroluje jejich rozpočty
Odpovídá za marketingovou komisi

