Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 7/2015
Přítomni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek, Pavel Chadim, František Přibyl
Jednání VV ČBA 25. června v Praze. Ověřovatelem zápisu jmenován Petr Ditrich.
1. Komise rozhodčích (přizván předseda komise Vladimír Richter) –
program Komise rozhodčích
VV ČBA se seznámil s programem činnosti komise a ukládá předložit komplexní
materiál do 31.8.2015.
2. Zahájení jednání VV ČBA , kontrola usnesení
VV ČBA ukládá Pavlu Chadimovi do 15.9. realizovat přípravy Czech Talent
VV ČBA ukládá Pavlu Jozkovi vypsat zájemce o pořadatelství All Star Game 2016
(červenec 2015)
VV ČBA vzal na vědomí stav příprav a předloženou Strategii ČBA Petrem Ditrichem.
3. Rozpočet ČBA
VV ČBA projednal čerpání rozpočtu a ukládá Přibylovi rozklíčovat položky 231b
akademie a tréninkové centra, 224d podpora programu I., II. (přečerpáno), 224b
MŠMT údržba a provoz.
Diskutováno zpracování rozpočtu a datum Parlamentu.
VV ČBA ukládá Markovi Rejmanovi připravit první verzi rozpočtu 2016 do 15.10. a
finální verzi ke schválení do 15.12.
VV ČBA bere na vědomí dopis Ing. Jana Létala ve věci výhod a nevýhod plátcovství
DPH ČBA. Dopis předložen na základě úkolu Petra Ditricha.
4. PBT, EBT, Little league, Supercup
VV ČBA bere na vědomí stav projednání materiálu „významné akce červen 2015.
VV ČBA bere na vědomí stav projektu Euro Baseball Tour a snahu zahrnout pod tento
projekt i Pražský Baseballový Týden, respektive rozšířit projekt o kategorii mužů. A
ukládá Petru Ditrichovi jednat s Německou baseballovou asociací ohledně spolupráce
na projektu Euro Baseball Tour.
Dále ukládá Michalu Hanušovi jednat s ředitelem PBT o projektu Euro Baseball Tour.
Bude připraveno přesné popsání projektu a následná prezentace na VV ČBA a dále v
partnerských baseballových federacích tak, aby se celý projekt podařilo odstartovat
od roku 2016 minimálně za podpory CEB.
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VV ČBA bere na vědomí výše uvedený materiál a informace a pověřuje Michala
Hanuše zpracováním manuálu národní LL pro tři, čtyři a pět týmů tak, aby turnaj byl
maximální dvoudenní. A pověřuje Michala Hanuše jednáním se zástupcem Little
League pro Českou Republiku a dotažením změny počtu Little League regionů dle
nového počtu regionů do 1.10.2015. Dále pověřuje Michala Hanuše koordinací a
sběrem veškerých informací potřebných pro nově vzniklé LL regiony v České
Republice do 31.12.2015.
Usnesení: VV ČBA souhlasí s navrhovaným řešením ohledně změny počtu
kvalifikačních turnajů Stříbrný Superpohár a pověřuje Pavla Chadima informováním
zástupce IBD o této změně do 30.6.2015.
Email Matouš Procházka, pravidla Little League – startující hráči v národních
kvalifikacích. Proběhne revize pravidel národních kvalifikací Little League.
Usnesení: VV ČBA ukládá Pavlu Jozkovi odpovědět Matouši Procházkovi, že byl zadán
úkol na revizi pravidel národních kvalifikací LL. VV ČBA ukládá Pavlu Jozkovi revizi
pravidel národních kvalifikacích.
5. Stanovy
Ditrich informoval o činnosti komise. Poslední dva body k uzavření, další již nebudou
probírány.
Vážené hlasování podle velikosti oddílů (varianty 10 hlasů, 5, 3 hlasy, nic neměnit).
Bude dopracován materiál pro 10 a 5 a rozeslán.
Počet členů VV ČBA ponechat na 5 osobách. Diskutováno pojmenování bez závěru.
Před jednáním VV ČBA se uskuteční Skype konference členů komise.
6. Soutěže ČBP nový termín 1/4F – koliduje s termínem EXL. V ČBA bere na
vědomí změnu poháru (kolize), upraví STK.
Odvolání Tempo Titans Praha proti pokutě od STK ČBA. Navrhnuto snížení pokuty o
50% - hlasování 3-0-1 (schváleno).
7. Příprava reprezentací na vrcholné akce
VV vzal na vědomí předložený materiál k univerziádě, včetně nominace hráčů.
VV vzal na vědomí informaci Petra Ditricha o zajištění přípravných zápasů před MS
juniorů v OSACE.
8. různé
- další jednání výboru 24.8. od 17:30 v Humpolci, materiály zaslat na vv@baseball.cz
do středy 12.8.2.
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Přílohy:
*program jednání VV ČBA
Nové úkoly:
bod 1/7 VV ČBA se seznámil s programem činnosti komise rozhodčích a ukládá
předložit komplexní materiál do 31.8.2015.
bod 2/7 VV ČBA ukládá Pavlu Chadimovi do 15.9. zaslat stav příprav Czech Talent
(včetně rozpočtu)
bod 2/7 VV ČBA ukládá Pavlu Jozkovi vypsat zájemce o pořadatelství All Star Game
2016 (červenec 2015)
bod 3a/7 VV ČBA projednal čerpání rozpočtu a ukládá Přibylovi rozklíčovat položky
231b akademie a tréninkové centra, 224d podpora programu I., II. (přečerpáno),
224b MŠMT údržba a provoz.
bod 3b/7 VV ČBA ukládá Markovi Rejmanovi připravit první verzi rozpočtu 2016 do
15.10. a finální verzi ke schválení do 15.12.
bod 4a/7 VV ČBA ukládá Petru Ditrichovi jednat s Německou baseballovou asociací
ohledně spolupráce na projektu Euro Baseball Tour.
bod 4b/7 VV ČBA ukládá Michalu Hanušovi jednat s ředitelem PBT o projektu Euro
Baseball Tour.
bod 4c/7 VV ČBA bere na vědomí výše uvedený materiál a informace a pověřuje
Michala Hanuše zpracováním manuálu národní LL pro tři, čtyři a pět týmů tak, aby
turnaj byl maximální dvoudenní.
bod 4d/7 VV ČBA souhlasí s navrhovaným řešením ohledně změny počtu
kvalifikačních turnajů Stříbrný Superpohár a pověřuje Pavla Chadima informováním
zástupce IBD o této změně do 30.6.2015.
bod 4e/7 VV ČBA ukládá Pavlu Jozkovi odpovědět Matouši Procházkovi, že byl zadán
úkol na revizi pravidel národních kvalifikací LL. VV ČBA ukládá Pavlu Jozkovi revizi
pravidel národních kvalifikacích.
Kontrola úkolů:
bod 2/6 - Podklady Michala Hanuše (IT strategie) budou projednány 25.6. - probíhá
bod 5/6 - Pověřil členy VV, aby do 10.6 připomínkovali a projednali s předsedou své
oblasti Strategie ČBA (všichni). - probíhá
bod 11/6- VV ČBA bere na vědomí předložený materiál (Marketing). Pověřuje Marka
Rejmana dopracovat úkoly vzešlé z dnešního jednání do 25.6. - probíhá
bod 7/6 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). - splněno
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bod 14/6 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). - probíhá
bod 15/6 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. – probíhá
bod 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. - splněno
bod 2/5 VV ČBA ukládá připravit dokument s popisem činností jednotlivých členů ČBA
na základě diskuse a to na příští jednání ke schválení. - probíhá
bod 3/5 VV ČBA pověřuje Michala Hanuše projednáním nových podmínek pracovní
smlouvy P. Ditricha.
20/5 VV pověřuje sekretariát a organizátora domácích ME o doplnění rozpočtů o
mládežnických reprezentacích o položky nákladů u vrcholných turnajů (ME, MS). splněno
bod 4/5 VV ukládá připravit dokument Strategie ČBA do roku 2019 ze schválených
koncepcí jednotlivých oblastí. První verzi na další jednání a do 30.6. poslat hnutí
k připomínkám. (odpovědnost Ditrich)
bod 5/5 VV ukládá dopracovat materiál VIZE 2025. Termín zpracování do 22.6.
(odpovědnost Rejman)
bod 6a/5 VV ČBA jmenuje pracovní skupinu P. Jozek (vedoucí), P. Ditrich, M. Hanuš.
Ukládá svolat schůzku s vedeními oblastních pracovišť (předběžný termín schůzky
20.5.) a vypracování struktury řízení regionů a oblastí. (odpovědnost Jozek)
bod 6b/5 VV ČBA ukládá ještě jednou vyzvat asociační subjekty k předložení návrhů
změn (stanovy). (odpovědnost Ditrich)
9/5 STK zvážit změnu systému odměňování pořadatelů – probíhá
8/5 Problematika DPH podána ústně, písemné vyjádření bude připraveno k 25.6 (Petr
Ditrich) - splněno
bod 9/5 VV ČBA bere na vědomí zásady (přidělování soutěží) a ukládá STK ČBA
připravit aktualizovanou variantu pro rok 2016 (do 30.6.). Bude zveřejněno v září
2015. (odpovědnost Jozek) - probíhá
bod 10/5 VV ČBA schvaluje klíč vyplácení a výše rozdělení Programu MŠMT IV.
Provoz a údržba sportovních zařízení. Realizovat uzavření smluv a vyplácení
subjektům. (odpovědnost Ditrich) - splněno
bod 11/5 VV ČBA pověřuje P. Chadima změnou popisu produktů v e-shopu ČBA tak,
aby bylo na první pohled patrné, které finance budou kupujícím převedeny na projekt
BC. - splněno
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bod 12a/5 VV ČBA schvaluje přednesený materiál Trenéři pro Tokio 2020. Pověřuje
P. Chadima rozjezdem daného projektu dle schváleného harmonogramu. - probíhá
bod 12b/5 VV ČBA pověřuje M. Rejmana spoluorganizací podzimní schůzky trenérů,
která by měla být součástí slavnostního Galavečera. - splněno
bod 13/5 Do 30.5. předložit VV ČBA ke schválení konečný materiál (Talentovaná
mládež - akademie, tréninková centra) po další interní oponentuře s klíčovými
subjekty. – splněno. Do 30.6. seznámit s materiálem širší veřejnost zveřejněním na
baseball.cz. - splněno
bod 16/5 VV pověřuje hospodáře M. Rejmana popsáním procesu nákupu materiálu u
reprezentací pro tento rok. Nezbytné nutné položky zajišťuje sekretariát - probíhá
bod 18/5 VV ČBA schvaluje předložené formuláře žádostí P. Jozkem o dotace ČBA
pro kluby a oblasti. Ukládá M. Hanušovi zrealizovat formuláře pod informační systém
ČBA. – probíhá
bod 19a/5 VV ČBA pověřuje M. Rejmana přípravou konceptu GALA večeru ČBA 2015.
Předložit do 30.5. - probíhá
bod 19b/5 VV ČBA pověřuje M. Rejmana vypracováním marketingové strategie ve
střednědobém a krátkodobém horizontu. Představením projektu „Road to Tokio“ do
22.5.15. V materiálech zapracuje doporučení Marketingové komise. - probíhá
bod 22/5 VV ČBA se seznámil se stavem IT strategie a schválil předložený dokument
IT koncepce ČBA. Uložil M. Hanušovi, aby do 25.5. připravil časový harmonogram a
finanční náročnost rozvoje rozšíření IS ČBA. - probíhá
bod 23a/5 VV ČBA ukládá do konce srpna představit přehledný materiál ve věci
mládežnických turnajů 2016. (odpovědnost P. Jozek. P. Chadim).
bod 23b/5 VV ČBA ukládá přípravu materiálu k mužským soutěžím na následující
čtyřleté období (do 2019) a prodiskutovat s kluby a oblastmi do 30.8. (odpovědnost
Jozek)
bod 24/5 VV ČBA ukládá do 31.8. zveřejnit výzvu hnutí na změny Legislativních
norem. Zpracování Legislativní komisí do 30.9. Zveřejnění LN 2016 do 31.10.
(odpovědnost Jozek)
bod 25/5 VV ČBA se seznámil s činností Baseball s.r.o do roku 2014. Pověřil M.
Rejmana připravit cíle Baseball s.r.o pro další období. Termín zpracování do 30.6.
(odpovědnost Rejman)
1/4 Rejman připraví na jednání Parlamentu 1.4.2015 osnovu hlavních bodů Vize
2025. Materiál bude rozeslán klubům do 27.3.2015. – splněno
3/4 Rejman pověřen přípravou schůzky viz úkol 2/4 (organizační schůzky
s perspektivními trenéry) - probíhá
6/4

Hanuš prověří možnost financování projektu z grantů. – probíhá

Zapsal: František Přibyl
Ověřil: Petr Ditrich
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POZVÁNKA
VV ČBA číslo 7/2015
Čtvrtek 25. června 14,00 hodin
Praha Eltodo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Komise rozhodčích (přizván Vladimír Richter)
Zahájení jednání VV ČBA , kontrola usnesení
Rozpočet ČBA (čerpání, návrh Hanuš)
PBT, EBT, Little league, Supercup (návrhy Hanuš, stav jednání)
Stanovy (návrh Hanuš, komise)
Průběh domácích soutěží (poháry, ligy….)
Příprava reprezentací na vrcholné akce
Různé
Další jednání VV ČBA

Petr Ditrich
předseda ČBA
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