Zápis
z jednání Parlamentu ČBA
dne 27.2.2016 v Praze (Paspův sál)
Delegáti s hlasem rozhodujícím (22):
Bagin (Eagles), Procházka (Fulleros), Cihlářová (Kotlářka), Horáček (Old Boys), Hais (SaBaT), Aubrecht (SK
Kotlářka), Čuhel (Tempo), Baroch (Miners), Hric (Májští sršni), Šťastný (Hluboká), Skala (Wolfs), Drábek
(Patriots), Podhájecký (Choceň), Klempíř (Trutnov), Chadim (Draci), Ovesný (Hroši), Urbánek (Nuclears),
Vykoukal (Bučovice), Kliment (Bedřichov), Drnec (Technika), Pardík (Klasik) Voják (Olomouc)
Nezastoupené oddíly (25):
Joudrs Praha, Red Crayfish, Angels České Budějovice, Baseball Plzeň, Pigs Trhové Sviny, SC Merklín, Sharks Spálené
Poříčí, SVŠ Plzeň, Tygři Zliv, ZŠ Vltava, Žraloci Ledenice, Blesk Jablonec, Lokomotiva Louny, Praotci Roudnice, Klackaři
Kostelec, Meteors Žamberk, Piráti Žacléř, SB Svoboda, Wayne‘s World Pardubice, Cobblers Zlín, Moravská Beseda,
Olympia Blansko, Pipas Brno, Arrows Ostrava, Cannibals Šumperk
Delegáti s hlasem poradním (13):
Ditrich (VV), Jozek (VV), Rejman (VV), Votinská (ČBA), Přibyl (ČBA), Jaksch (ČBA), Roll (KR), Kvača (Roll), Mikš
(KR), Chocholatý (STK), Müller (DK), Tulis (KAB), Uhlíř (CBA)
Hosté (5):
Školoudík (Skokani), Novák (Wolfs), Padyšák (Kotlářka), Hudák (Vinaři), Svoboda (Hroši)
Program Parlamentu ČBA 2016:
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Schválení programu Parlamentu
4. Zpráva Výkonného výboru o činnosti ČBA za rok 2015
5. Čerpání rozpočtu 2015
6. Zpráva Kontrolní komise za rok 2015
7. Rok 2016 (plány, hlavní akce, rozpočet)
8. Stanovy ČBA (od 13 hodin)
9. Diskuse, různé
10. Schválení usnesení
Ditrich zahájil Parlament ČBA, seznámil delegáty s programem a představil všechny hosty.
Vzhledem k nízkému počtu delegátů byla vyhlášena půlhodinová čekací doba.
2. Volba pracovních komisí
Mandátová a návrhová: Kvača, Mikš, Roll
Zapisovatelé: Tulis, Votinská
Návrhy na složení komise i zapisovatele byly schváleny.
Zpráva mandátové komise: ze 47 řádných delegátů je po skončení čekací doby přítomno 21 delegátů (44%).
Parlament je usnášeníschopný.
3. Schválení programu Parlamentu 2016
Ditrich představil program Parlamentu.
Návrh usnesení
Parlament ČBA schvaluje programu Parlamentu 2016
Hlasování
pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0

schváleno

Program Parlamentu České baseballové asociace byl schválen.
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4. Zpráva Výkonného výboru o činnosti ČBA za rok 2015
Ditrich informoval o náplni tohoto programu. Všichni členové VV ČBA mají připraveny informace ze své činnosti.
Delegátům byla rovněž předložena tištěná verze Zprávy o činnosti ČBA za rok 2015.
Pavel Jozek
Přednesl informace o činnosti Sportovně technické komise v roce 2015. Hovořil o novém modelu Extraligy pro
další roky a o novém rozdělení regionů.
Petr Ditrich
Informoval o reprezentačních úspěších a mezinárodních soutěžích. Dále o možnosti postoupit na olympijské hry
v roce 2020 a dalších úkolech VV. Rovněž přítomné seznámil o financování prostřednictvím MŠMT a investičních
záměrech na výstavbu hřišť.
Pavel Chadim
Zhodnotil činnost KMR v roce 2015, informoval o stavu plnění jednotlivých úkolů. Zhodnotil mezinárodní
mládežnické úspěchy. Představil hlavní úkoly rozvoje pro rok 2016.
Marek Rejman
Informoval o posílení marketingu v rámci ČBA a provázání činnosti ČBA s činností klubů. Představil nového
obchodního ředitele p. Jiřího Uhlíře.
Jiří Uhlíř
Představil PR analýzu článků o baseballu v posledních letech ve všech médiích, dále výstupy o baseballu
v tištěných médiích. Ukázal několik článků, které po zahájení spolupráce s ČBA vyšly. Informoval o budoucích
aktivitách, které se v nejbližší době zaměří především na turnaj Kvalifikace WBC, reportáže z místa konání, videa
a medailonky hráčů. Rovněž bude kladen důraz prezentaci Extraligy zejména prostřednictvím regionálních
deníků.
Tomáš Svoboda
Představil nové logo a značku Baseball Czech. Značka má prezentovat celý baseball, má být silná a kvalitní.
Klade důraz na jednoduchost a odlišnost, ikonu doplňuje text či obrázek. Informoval o práci na grafickém
manuálu (vizitky, kartičky, propagační materiály) a o novém webu Extraligy (detaily o hráčích a týmech, statistiky,
soupisky, fotky). Webové stránky jsou kromě fanoušků cíleny i na média, která by zde měla najít potřebné
informace ke svým článkům. Dalším počinem bude nový web ČBA.
Do diskuse se zapojili Drnec, Rejman, Bagin a Chadim.
5. Čerpání rozpočtu 2015
Ditrich informoval o ekonomické situaci v roce 2015 a výsledku hospodaření v roce 2015. Všichni delegáti dostali
materiály s předstihem emailem, k dispozici byl rovněž výtisk pro každého přítomného delegáta.
6. Zpráva Kontrolní komise za rok 2015
Předseda KK Bohuslav Roll přednost a okomentoval Zprávu Kontrolní komise. Doporučil Parlamentu, aby dal KK
za úkol inventarizaci skladu. Všichni delegáti obdrželi výtisk přednesené Zprávy.
Návrhy usnesení
Parlament ČBA schvaluje Zprávu o činnosti ČBA za rok 2015 včetně složení odborných komisí.
Hlasování
pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0
schváleno
Zpráva o činnost ČBA za rok 2015 včetně složení odborných komisí byla schválena.
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Parlament ČBA schvaluje čerpání rozpočtu podle předloženého materiálu.
Hlasování
pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0

schváleno

Čerpání rozpočtu 2015 bylo schváleno.
Parlament ČBA schvaluje Zprávu kontrolní komise za rok 2015.
Hlasování
pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0

schváleno

Zpráva kontrolní komise za rok 2015 byla schválena.
7. Rok 2016 (plány, hlavní akce, rozpočet)
Ditrich představil rozpočet ČBA na rok 2016. Delegáti obdrželi rozpočet v předstihu emailem a rovněž jeden
výtisk přímo na jednání. Ditrich informoval o změnách v Programu VIII. MŠMT ČR. Rozpočet je připraven jako
schodkový, ale je vytvořena rezerva, vše je výsledkem kompromisu v jednání VV ČBA.
Do diskuse se nikdo nezapojil.
Návrh usnesení
Parlament ČBA schvaluje rozpočet ČBA na rok 2016.
Hlasování
pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0

schváleno

Rozpočet ČBA na rok 2016 byl schválen.
Ditrich představil projekt Olympijský park na Lipně, který je organizován ČOV v rámci OH v Rio de Janeiru v létě
2016. V rámci parku plánujeme různé mládežnické turnaje, road show na místě apod.
Rejman informoval o projektu Road to Tokio a dalších plánech VV. Prezentoval rozvoj marketingu zejména pro
výchovu vrcholových sportovců a zajištění profesionálních podmínek pro hráče i trenéry. Cílem je podporovat ty
nejlepší, vzdělávat trenéry formou zahraničních stáží apod. Došlo a dále dojde k posílení PR, mediálních
výstupů, prezentování úspěšných hráčů. Hovořil rovněž o možnostech financování rozvoje klubů a jejich
prezentace v rámci jednotné koncepce ČBA.
Do diskuse se zapojili Ovesný, Rejman, Jozek, Drnec, Šťastný, Ditrich.
Zpráva mandátové komise: v současné době je přítomno 22 delegátů.
8. Stanovy ČBA
Předsedající Parlamentu uvedl návrh VV ČBA ve věci nových stanov ČBA a seznámil přítomné s hlavním
obsahem předloženého návrhu. Návrh Stanov byl delegátům rozeslán emailem a rovněž obdrželi výtisk přímo na
jednání.
Do diskuse se zapojili Drnec, Novák, Šťastný, Ditrich.
Návrh usnesení
Parlament ČBA schválil návrh nového znění stanov ČBA předložený VV ČBA. Návrh schválených stanov činí
přílohu tohoto zápisu z jednání Parlamentu ČBA.
Hlasování
pro: 22, proti: 0, zdržel se: 0
schváleno
Návrh nového znění Stanov ČBA byl schválen.
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9. Diskuse, různé
Ditrich otevřel volnou diskusi, do které se zapojili Drnec, Rejman, Ovesný, Jozek, Čuhel, Chadim, Bagin, Drábek.
Po skončení diskuse předseda ČBA Petr Ditrich ukončil jednání Parlamentu.
Závěry a usnesení
1. Parlament ČBA schvaluje Zprávu o činnosti ČBA za rok 2015 včetně složení odborných komisí.
2. Parlament ČBA schvaluje čerpání rozpočtu podle předloženého materiálu.
3. Parlament ČBA schvaluje Zprávu kontrolní komise za rok 2015.
4. Parlament ČBA schvaluje rozpočet ČBA na rok 2016.
5. Parlament ČBA schválil návrh nového znění stanov ČBA předložený VV ČBA. Návrh schválených stanov činí
přílohu tohoto zápisu z jednání Parlamentu ČBA.
Zapsali: Tulis, Votinská
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