Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA 8/2015
Přítomni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek, Pavel Chadim, František Přibyl
Jednání VV ČBA 24. srpna v Humpolci. Ověřovatelem zápisu jmenován Pavel Chadim.
1. Zahájení jednání
Schválen zápis VV ČBA 07/2015
2. Systém TED
Zhodnocení příprav jednání v programu TED, projednání a schválení dalšího postupu.
usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

schvaluje
Používání systému TED v roce 2015 pro přípravu podkladů a evidenci rozhodnutí a úkolů
VV. Systém bude ve správě sekretariátu ČBA včele s výkonným ředitelem František
Přibylem. Zaměstnanci sekretariátu ČBA absolvují školení na obsluhu systému.

II. nařizuje
1. Petr Ditrich, předseda, Michal Hanuš, místopředseda, Pavel Chadim,
místopředseda, Pavel Jozek, místopředseda, Marek Rejman, hospodář, František
Přibyl, výkonný ředitel
1.1. Podklady pro jednání 21.9.2015 zaslat do 11.9.2015
Termín: 11.9.2015
3. Rozpočet ČBA (čerpání)
Zpráva:
Čerpání rozpočtu k 31.7.2015.
usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

bere na vědomí
1. Františka Přibyla, výkonného ředitele
1.1. Čerpání rozpočtu ČBA k 31.7.2015. Pověřuje Františka Přibyla kontrolou
jednotlivých rozpočtových kapitol.
Termín: 30.9.2015
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2. Pavla Chadima, místopředsedu
2.1. Zpracovaný úkol čerpání rozpočtu Františkem Přibylem a ukládá Pavlu
Chadimovi ověřit platby asociačním subjektům v rámci programu I., II.
Termín: 21.9.2015
4. Kontrola usnesení
usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
II. pověřuje
1. Františka Přibyla, výkonného ředitele
1.1. aktualizací stavu úkolů VV ČBA z jednáních 03 až 07
Termín: 11.9.2015
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.
Zpráva:
Dokument popisující národní kvalifikace Little League, včetně možnosti zapojení Slovenska
do LL struktur v České Republice. Toto byl úkol, který mi byl přidělen na posledním VV ČBA.
Dokument jsem již jednou posílal do VV ČBA s prosbou o revizi, jelikož jsem nedostal zpětnou
vazbu či revizi, předpokládám, že s dokumentem nemáte problém a jakmile bude
odsouhlaseno splnění mého úkolu, můžeme dokument publikovat baseballové veřejnosti.
usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

schvaluje s tím, že
1. Michal Hanuš, místopředseda
1.1. Nové rozdělení LL oblastí pro národní kvalifikace 2016 musí být schváleno LL
organizací.
Termín: 30.9.2015
Kontrolní termín: 21.9.2015

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.
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Zpráva:
Tento dokument obsahuje stav jednání mezi zástupci ČBA, ředitelem PBT a zástupců
německé strany = DBV a Regensburg Legionaere.
Návrh usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

bere na vědomí
Stav jednání.

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)
usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

ukládá
1. předsedovi
1.1. VV ČBA projednal stanovy ČBA a ukládá předsedovi zaslat a prodiskutovat
připomínky právní kanceláři. (Termín 31.8.).
VV CBA ukládá předsedovi rozeslat Návrh stanov k připomínkovému řízení, po
schválení ve VV ČBA.
Termín: 11.9.2015

II. schvaluje
Vážené hlasování s možností maximálně čtyř hlasů za jeden spolek. Čtyři hlasy, tj. spolek
je spolkem ČBA (jeden hlas), má kategorii mužů (jeden hlas), mladší mládež (týmy U7,
U9, U11) v soutěžích (jeden hlas), starší mládež (týmy U13, U15, U18 v soutěžích (jeden
hlas).
bod 16/5 VV pověřuje hospodáře M. Rejmana popsáním procesu nákupu materiálu u
reprezentací pro tento rok. Nezbytné nutné položky zajišťuje sekretariát – splněno
Zpráva:
Nezávazná poptávka materiálu pro národní týmy
Důvodová zpráva: ČBA má zásadní zájem na zefektivnění nákupu materiálu pro národní týmy
všech věkových kategorií. K dosažení tohoto cíle je nutné zmapovat možnosti dodavatelů
baseballového vybavení, zjistit, jaké ceny (resp. úspory) je ČBA schopna dosáhnout na
základě dlouhodobého strategického kontraktu, jaké bonusy, případně sponzorské dary v
souvislosti s tímto kontraktem ČBA obdrží.
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ČBA zveřejní výzvu „Nezávazná poptávka materiálu pro národní týmy ČR“, který obsahuje
veškerý materiál a jeho nutnou obměnu no roku 2022. Tato výzva je přílohou důvodové
zprávy, termín odevzdání nezávazných nabídek případnými dodavateli je 10.9. 2015 na email
marek@wtfcommunication.com <mailto:marek@wtfcommunication.com>, v kopii na
vv@baseball.cz. VV ČBA poté vyhodnotí předložené nabídky a rozhodne o případném
uzavření dlouhodobého kontraktu na dodávku materiálu pro národní týmy ČR. VV ČBA
prohlašuje, že tato výzva nezavazuje ČBA k uzavření žádného kontraktu, či jiného
odběratelsko-dodavatelského vztahu.
usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

bere na vědomí
1. Marka Rejmana, hospodáře
1.1. VV ČBA bere na vědomí důvodovou zprávu a souhlasí se zveřejněním výzvy
„Nezávazná poptávka materiálu pro národní týmy ČR“.
VV ČBA ukládá Markovi Rejmanovi vyhodnotit obdržené nabídky a předložit zprávu
z vyhodnocení VV ČBA do 20.9.2015.
Termín: 20.9.2015

bod 19a/5 VV ČBA pověřuje M. Rejmana přípravou konceptu GALA večeru ČBA 2015.
Předložit do 30.5. - probíhá
Zpráva:
Česká baseballová scéna je sportovně i společensky významná. Naše národní týmy
pravidelně dosahují skvělých sportovních výsledků na mezinárodním poli a řada našich hráčů
působí v zahraničních soutěžích. ČBA se proto rozhodla uspořádat závěrečnou Gala akci po
každé sezóně, počínaje rokem 2015, v rámci které se oslaví úspěchy našeho sportu, ocení
nejlepší jednotlivci a týmy. Tato akce „BASEBALL CZECH GALA“ zároveň slouží jako
marketinkový nástroj, jehož cílem je přiblížit české odborné i široké veřejnosti český baseball
a jeho osobnosti.
V současné době probíhají produkční přípravy, pracuje se na výběru místa a účinkujících na
základě rozpočtu. Odhadované náklady akce jsou cca 500tis Kč při počtu 100 pozvaných
hostů.
Vyhlašované kategorie:
1.
Základní část
a.
Nejlepší pálkař
b.
Nejlepší nadhazovač
c.
Nejlepší polař
d.
Nejvíc HR
2.
Play OFF
a.
Nejlepší pálkař
b.
Nejlepší nadhazovač
c.
MVP
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3.
4.
5.
6.

Největší osobnost EXL (hlasují pouze hráči a trenéři EXL týmů)
Trenér roku
Vítěz EXL
Rozhodčí roku (hlasují pouze trenéři EXL)

Doporučuji pojmenovat jednotlivé významné kategorie po největších osobnostech českého
baseballu (např. cena Mirka Vojtíška)
Návrh usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

souhlasí s tím, že
VV ČBA bere na vědomí důvodovou zprávu a pořádáním akce Baseball Czech Gala v
termínu 24.11. 2015 a rozsahu 100 pozvaných hostů.

II. pověřuje
1. Marka Rejmana, hospodáře
1.1. Připravit konečný rozpočet akce a dramaturgii včetně místa konání a výběru
účinkujících do 15.9.2015. Celkové náklady na akci nesmí překročit částku
500tis Kč a kapitolu Marketing v rozpočtu ČBA.
Termín: 15.9.2015
Usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

bere na vědomí
1. Petra Ditricha, předsedu, Michala Hanuše, místopředsedu, Pavla Chadima,
místopředsedu, Pavla Jozka, místopředsedu, Marka Rejmana, hospodáře
1.1. Předložené Strategie. Přijímá verzi a strukturu zprávy Michala Hanuše a
pověřuje členy VV ČBA, aby zaslali připomínky min. v rámci svých kapitol do
1.9.2015.
Termín: 1.9.2015

bod 2/5 VV ČBA ukládá připravit dokument s popisem činností jednotlivých členů
sekretariátu ČBA na základě diskuse a to na příští jednání ke schválení. - probíhá
Usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

bere na vědomí

Předložený materiál Petrem Ditrichem. Bude projednán na jednání 21.9.2015
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. Do 30.6.
seznámit s materiálem širší veřejnost zveřejněním na baseball.cz. - splněno
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5. Průběh domácích soutěží (poháry, ligy)
Zpráva:
1) P. Jozek - opening day - Vycházím z toho že každý z EXL klubů by stejně něco k Opening
day dělal. Navrhuji proplatit pouze nadstandard - ohňostroj, vícenáklady týmů které
přistoupily na to hrát v pátek.
CELKEM
PROPLATIT
ARROWS
44681
25151
DRACI
3568
17500
2) Ditrich - proplacení extra nákladů pořadatelů ČBP mládeže 2015.
Usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

schvaluje
1. Proplacení nákladů Drakům Brno a Arrows Ostrava za projekt Openning Day dle
předloženého návrhu STK. Draci Brno - 17.500,-Kč, Arrows Ostrava 25.151,-Kč
2. Proplacení extra nákladů pořadatelů ČBP mládeže 2015 na play by play a statistikyJedná se o oddíly Draci Brno a Technika Brno. Oddíl Nuclears Třebíč se vzdal nároku
na proplacení.

6. Mládežnické reprezentace
Zpráva:
Hodnocení reprezentací žáků, kadetů a juniorů po ME v roce 2015.
Unesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I. vzal na vědomí dosavadní výsledky mládežnických reprezentací. Konstatoval splnění všech
výkonnostních cílů pro ME. Děkuje hráčům a realizačním týmům za vzornou reprezentaci českého
baseballu.
II. schvaluje předběžný rozpočet a stav příprav projektu Czech Talent 2015. Výdaje spojené s tímto
projektem či přípravou mládežnických týmů pro rok 2016 nesmí překročit schválený rozpočet pro rok
2015.
III. jmenuje Pavla Chadima hlavním trenérem reprezentace do 21 let pro rok 2016, kdy se koná MS v
této kategorii.

1. Pavel Chadim, místopředseda
1.1. připravit a předložit návrh na složení RT a programu přípravy
Termín: 21.9.2015
7. Mužská reprezentace
Zpráva:
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V souvislosti s nadcházející sezónou, která bude pro mužskou reprezentaci klíčová a
rozvojem marketingů s cílem zvýšení financování českého baseballu bylo vedení mužské
reprezentace požádáno vypracovat program mužské reprezentace včetně návrhu rozpočtu
na rok 2016. Dokument je součástí této DZ.
Kromě toho vedení reprezentace ČR vypracovalo detailní plán a podmínky pro odměny
vybraným hráčům národního týmu. Tento dokument je také součástí DZ.
usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

bere na vědomí
1. Michala Hanuše, místopředsedu
1.1. Předložené materiály a pověřil Michala Hanuše dalším jednáním s Griffinem.,
především s ohledem na schválený program 2015-2016.
Termín: 30.10.2015
Kontrolní termín: 21.9.2015

8. Termínová listina 2016, soutěže CEB a IBAF
Zpráva:
Návrh koncepce mládežnických turnajů organizovaných či spoluorganizovaných ČBA od roku
2016.
Usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

schvaluje
Materiál Soutěže a turnaje organizované ČBA v roce 2016.

II. bere na vědomí
Informace Petra Ditricha ohledně soutěží CEB 2016.
III. požaduje
1. Pavel Jozek, místopředseda
1.1. Přípravu předběžné termínové listiny 2016.
Termín: 11.9.2015
9. Různé
Zpráva:
K projednání v bodu různé:
* další jednání VV ČBA
* Horská klinika 2016
* Komise CEB (doplnění)
* Odvolání Arrows Ostrava
* Nový baseballový areál v Plzni
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Usnesení:
Výkonný výbor České baseballové asociace
I.

schvaluje
1. Další jednání VV ČBA: 21. září od 17:30 Humpolec. Podklady k jednání zaslat do
11.9.2015
2. Komise CEB (doplnění) - schváleno případné nominování F. Přibyla do komise
rozhodčích CEB
3. Odvolání Arrows Ostrava proti rozhodnutí STK ČBA ve věci rozpisu semifinálových
zápasů Extraligy (Arrows Ostrava-Kotlářka Praha). Rozpis bude STK upraven dle
návrhu Arrows Ostrava, tj. 3. zápas série v pátek 20:00 hodin, 4. zápas série v sobotu.

II. revokuje
Usnesení ve věci odvolání Arrows Ostrava proti rozhodnutí STK ČBA. Po souhlasu všech
členů VV ČBA projednáno znova v následujících dnech. Předloženo vyjádření Kotlářky
Praha k situaci. Ponecháno původní rozhodnutí STK - zápasy budou rozepsány dle
původní termínové listiny, tj. v sobotu dvojutkání.
III. pověřuje
Horská klinika 2016 - Ditrich, Chadim pověřeni zajištěním lektorů pod vedením Jima
Jonese ze společnosti ISG
P. Ditricha úzkou spoluprací s vedením Plzně na projektu stavby nového baseballového
areálu
Přílohy:
*program jednání VV ČBA

Nové úkoly:
Viz červeně
Kontrola úkolů:
bod 1/7 VV ČBA se seznámil s programem činnosti komise rozhodčích a ukládá předložit
komplexní materiál do 31.8.2015. - probíhá
bod 3b/7 VV ČBA ukládá Markovi Rejmanovi připravit první verzi rozpočtu 2016 do 15.10. a
finální verzi ke schválení do 15.12. - 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
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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 3/5 VV ČBA pověřuje Michala Hanuše projednáním nových podmínek pracovní smlouvy
P. Ditricha. - probíhá
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 do 15.10. 2015.
(odpovědnost Jozek) - 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 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 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) - probíhá
6/4

Hanuš prověří možnost financování projektu z grantů. – probíhá
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