Zápis
z jednání Parlamentu ČBA
dne 17.3.2018 v Praze (Paspův sál)
Delegáti s hlasem rozhodujícím (20/54):
Šmidt (Eagles), Cihlářová (Kotlářka), Tománek (Louny), Bendová (Beroun), Vojáček (SK Kotlářka), D.Nevěřil
(Tempo), Skala (Domažlice), Novotný (Choceň), Drábek (Patriots), Nesňal (Draci), Ovesný (Hroši), Tulis (Ježci),
Krejčíř (Blansko), O.Vykoukal (Bučovice), Chovan (Pipas), Drnec (Technika), Jozek (Třebíč), Kepák (Arrows),
Haladej (Klasik FM), Voják (Skokani)
Nezastoupené oddíly:
Baryba Velký Osek, Céčko Praha, Fulleros de la Habana, Old Boys Praha, Joudrs Praha, Miners Kladno, Praotci
Roudnice, Klatovy Brewers, Rakovník Red Crayfish, SaBaT Praha, Klackaři Kostelec, Piráti Žacléř, Spartak
Trutnov, Sparks Mladé Buky, SB Svoboda nad Úpou, Hodonín Oilers, Moravská Beseda, Baseball Plzeň, Sharks
Spálené Poříčí, Slavia VŠ Plzeň, Sokol Hluboká, Pigs Trhové Sviny, Žraloci Ledenice, Blesk Jablonec, Meteors
Žamberk, Rytíři Trutnov, Waynes Pardubice, Hroch z.s., Cannibals Šumperk, Cobblers Zlín, HIT Opava, Snails
Orlová
Delegáti s hlasem poradním (10):
Roll (KK), Přibyl (CBA), Votinská (CBA), Chadim (VV), Ditrich (VV), Budský (LPK), Winkler (TMK), Hanuš (VV),
Rejman (VV), Mikš (KK)
Hosté (8):
Školoudík (Skokani), Gorodková (Blansko), Kubečka (Bučovice), Sládek (Kotlářka), Rovňanová (ČBA), Waage
(ČSA), Vančura (Unie klubů), Uhlíř (CBA)
Program Parlamentu ČBA 2017:
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí
3. Schválení programu Parlamentu
4. Zpráva Výkonného výboru o činnosti ČBA za rok 2017
5. Čerpání rozpočtu 2017
6. Zpráva Kontrolní komise za rok 2017
7. Rok 2018 (plány, hlavní akce, rozpočet)
8. Diskuse, různé
9. Schválení usnesení
Ditrich zahájil Parlament ČBA, přivítal účastníky a představil členy VV ČBA a zaměstnance. Omluvil čestného
předsedu ČBA Aleše Hrabě.
Představil cenu roku WBSC, kterou jsme obdrželi v říjnu 2017, jedná se o výrazné ocenění naší asociace,
zejména pořadatelství ME mužů.
Konstatoval, že souběžně probíhá rozhodcovská klinika WBSC a Spring training reprezentace v Itálii. Delegáti
obdrželi materiály na jednání včetně výtisku Ročenky 2017, dále také nový blok Baseball Czech, leták komiksový
T-ball a DVD z ME U23 a Czech Series.
Ditrich dále informoval o financování sportu v ČR, zařazení do programu OH,
2. Volba pracovních komisí
Mandátová a návrhová: Mikš, Roll, Votinská
Zapisovatelé: Tulis, Přibyl
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Návrh usnesení
Parlament schvaluje složení komisí i zapisovatele.
Hlasování
pro: 56, proti: 0, zdržel se: 0

schváleno

3. Schválení programu Parlamentu 2017
Ditrich představil program Parlamentu, podle pozvánky
Návrh usnesení
Parlament ČBA schvaluje program Parlamentu 2017, podle pozvánky
Hlasování
pro: 56, proti: 0, zdržel se: 0

schváleno

Program Parlamentu České baseballové asociace byl schválen.
4. Zpráva Výkonného výboru o činnosti ČBA za rok 2017
Ditrich informoval o struktuře a náplni zprávy. Ostatní členové VV ČBA přednesou informace o své činnosti.
Delegátům byla rovněž předložena tištěná verze Zprávy o činnosti VV ČBA za rok 2017.
Petr Ditrich
Komentoval navýšení rozpočtu ČBA o 31 procent meziročně z 18,5 na 27 milionů. Posílení postavení baseballu
v souvislosti s přijetím na OH. Zdůraznil závislost ČBA na příjmech z dotací a omezení z toho vyplývající.
Vyzdvihnul úspěchy roku 2017: Organizace ME U23 a postup na MS, zisk stříbrné medaile; 4. místo na
Univerziádě, výhra na Koreou; 8. místo na MS U12; bronz na ME U12 a U15; udržení 14. pozice v žebříčku zemí
WBSC; rozpočet 1 milion Euro; účast rozhodčích WBC a ve finálových zápasech na mezinárodních turnajích;
přijetí žákovské a univerzitní reprezentace na US ambasádě
Pavel Jozek
Zhodnotil domácí soutěže a informoval o činnosti STK. Představil aktualizovanou verzi dokumentu „Kuchařka
regionů“ a představil plány STK na rok 2018.
Michal Hanuš
Přednesl zprávu Zapisovatelské komise a představil projekty Baseball5 a Euro baseball tour.
Pavel Chadim
Zhodnotil činnost KMR a informoval o rozvoji mládeže. Vyhlásil vítěze soutěže v hodu do dálky Jana Kubáta,
ocenění převzal zástupce klubu Ježci Jihlava.
5. Zpráva Kontrolní komise za rok 2017
Předseda KK Bohuslav Roll přednesl a okomentoval Zprávu Kontrolní komise. Všichni delegáti obdrželi výtisk
přednesené Zprávy.
Parlament schválil zprávu mandátové komise: z 94 hlasů řádných delegátů je po skončení čekací doby přítomno
56 hlasů delegátů (60%). Parlament je usnášeníschopný.
6. Čerpání rozpočtu 2017
Rejman přednesl zprávu o čerpání rozpočtu, ekonomické situaci a výsledku hospodaření v roce 2017. Všichni
delegáti dostali materiály s předstihem v lednu emailem, k dispozici byl rovněž výtisk pro každého přítomného
delegáta.
Ditrich vyzval přítomné k diskusi nad čerpáním rozpočtu 2017
Diskuse
Ovesný – dotaz na výdajovou položku Baseballový galavečer v261f a její uvedení i v rozpočtu společnosti
Baseball s.r.o., výše celkových nákladů
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Odpověděl Rejman – bude předloženo detailní vyúčtování uplynulých ročníků Galavečerů
Nesňal – dotaz na snížení grantových položek určené na podporu klubů v rozpočtu 2018
Odpověděl Ditrich
Nesňal – dotaz na výrazné překročení výdajové položky v212d Materiálové náklady reprezentace Muži
Odpověděl Ditrich – sledovala se hlavně celá kapitola reprezentace mužů a ta nebyla překročena, materiál je
prioritou mužské reprezentace. I proto byl od 1.12.2017 přijat Petr Baroch, který má tuto oblast na starosti.
Reagoval Rejman – potvrdil, že materiál byl kupován na víceleté využití, rozklíčování částky bude předloženo
Drnec – požadavek na zprůhlednění a přepracování předloženého čerpaného rozpočtu 2017
Drábek – požadavek na podrobnější vypracování rozpočtu
Chovan – vysvětlení navýšení kapitoly rozpočtu Marketing v26
Odpověděl Ditrich, Rejman
Ovesný – Navrhuje požadavek částky nad 300 tisíc obsažené v rozpočtu rozpoložkovat
Haladej – Dotaz na způsob schvalování překročení položky rozpočtu, zejména položky v213f materiál, dresy
reprezentace U23
Odpověděl Ditrich, Chadim
Kepák - reaguje na navýšení částky na marketing
Odpověděl Ditrich - Parlament schválil navýšení o milion na klubový marketing, ale nenavýšil celkovou částku na
marketing
Drábek – dotaz na využití dotace 100 tisíc korun extraligovým klubům na marketing
Reagoval Kepák – nedošlo k vyhodnocení, kritizuje povinnost žádat o tuto dotaci
Reagoval Nesňal – reaguje na neexistenci vyhodnocení této dotace, kritizuje neexistenci marketingové komise
Nesňal – požaduje jasné odpovědi k dotazům na jednotlivé položky rozpočtu, navrhuje požadavek rozklíčovat
položky
Kepák – požadavek na vznik marketingové komise
Krejčíř – kritizuje pozdní plánování marketingových akcí i dalších změn ovlivňujících činnost klubů
Reagoval Rejman
Zpráva mandátové komise: nově je přítomno 59 hlasů z 94.
Návrhy usnesení
Parlament ČBA ukládá VV ČBA upřesnění a rozpoložkování položek rozpočtu Galavečer a Materiál v261f,
v261a, v212d a v příštím rozpočtu čerpání rozpoložkování položek rozpočtu vyšších než 300 tisíc.
Hlasování
pro: 59, proti: 0, zdržel se: 0
schváleno
Usnesení bylo schváleno.
Parlament ČBA schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2017 podle předloženého materiálu.
Hlasování
pro: 36, proti: 4, zdržel se: 18
schváleno
Čerpání rozpočtu 2017 bylo schváleno.
Parlament ČBA schvaluje Zprávu kontrolní komise za rok 2017
Hlasování
pro: 59, proti: 0, zdržel se: 0

schváleno

Zpráva kontrolní komise za rok 2017 byla schválena.
Parlament ČBA schvaluje Zprávu o činnosti ČBA za rok 2017 včetně složení odborných komisí.
Hlasování
pro: 56, proti: 0, zdržel se: 1
schváleno
Zpráva o činnost ČBA za rok 2017 včetně složení odborných komisí byla schválena.
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O slovo požádal Jakub Vančura
Představil a přednesl programové prohlášení Asociace ligových baseballových klubů (ALBK)
7. Rok 2018 (plány, hlavní akce, rozpočet)
Ditrich představil rozpočet ČBA na rok 2018. Delegáti obdrželi rozpočet v předstihu a rovněž jeden výtisk přímo
na jednání.
Diskuse
Drnec – požadavek na větší podrobnost předloženého rozpočtu
Kepák – návrh na vložení rozpočtové kapitoly – 150 tisíc každému extraligovému klubu na marketingové akce.
Část částky vyplatit klubům předem, zbylou část vyplatit po závěrečné vyhodnocující schůzi. V rámci položky
marketing tu nenavyšovat
Ditrich konstatoval, že v návrhu rozpočtu se počítá s 600 tisíci na klubový marketing, podle akcí a grantově
Reagoval Ovesný – požadavek na smluvní ujednání uznatelných nákladů
Nesňal – požadavek na vznik marketingové komise, opakovaná kritika snížení grantových částek určených
klubům
Krejčíř – požadavek přesunout částku 600 tisíc z grantů přímo klubům na marketing
Uhlíř – popisuje způsob hodnocení marketingové situace klubů a vyhodnocení využití dotace 100 tisíc v loňském
roce, některé kluby nedoložily využití a obdržely méně
Haladej – dotaz na podporu prvoligových a regionálních klubů
Ditrich navrhuje zřízení skupiny Ovesný, nesňal, Kepák, Krejčíř, Haladej k rozdělení klubového marketingu do
oddílů Extraligy a První ligy
Reagoval Nesňal - kluby První ligy mohou dotace čerpat v soutěžích
Návrh usnesení
Parlament ČBA schvaluje rozpočet ČBA na rok 2018 s odstraněním PBT z položky v212e, s navýšením kapitoly
v224b (podpora oddílům Extraliga, 1.liga) o 250.000,- Kč z rezervy a rozdělení položky v261a (marketing, PR,
TV) následně: v261a oddílový marketing – 1:000:000,- Kč, v261g centrální marketing – 700.000,- Kč.
Hlasování
pro: 54, proti: 0, zdržel se: 5
schváleno
Rozpočet ČBA na rok 2018 s dodatkem byl schválen.
9. Diskuse, různé
Ditrich otevřel volnou diskusi
Nesňal – návrh na vytvoření komise k rozdělení podpory pro kluby
Odpověděl Ditrich
Chovan – návrh na navázání kontaktu s bývalými aktivními členy a jejich odměnění za dlouholetou činnost
Odpověděl Ditrich
Drnec – kritika komunikace VV ČBA a komisí s kluby; navrhuje, aby změny v základních dokumentech schvaloval
Parlament ČBA
Odpověděl Ditrich
Drnec – navrhuje zrušit pokuty udělené za zrušení zápasů ČBP a U21 s odůvodněním
Reaguje Chadim, Jozek – připomněl změnu Soutěžního řádu, kde je situace řešena
Návrh usnesení od Drnce
Parlament ČBA ukládá VV ČBA přípravu změny stanov tak, aby schvalování vnitřních předpisů připadlo
Parlamentu ČBA
Hlasování
pro: 8, proti: 33, zdržel se: 11
neschváleno
Návrh usnesení od Drnce
Parlament ČBA ukládá VV ČBA zrušit pokuty udělené za zrušení zápasů ČBP a U21
Hlasování
pro: 12, proti: 18, zdržel se: 22
neschváleno
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Po skončení diskuse předseda ČBA Petr Ditrich ukončil jednání Parlamentu.
Závěry a usnesení
1. Parlament ČBA schvaluje Zprávu o činnosti ČBA za rok 2017 včetně složení odborných komisí.
2. Parlament ČBA schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2017 podle předloženého materiálu.
3. Parlament ČBA ukládá VV ČBA upřesnění a rozpoložkování položek rozpočtu za rok 2017 Galavečer a
Materiál v261f, v261a, v212d a v příštím rozpočtu tj. za rok 2018, čerpání rozpoložkování položek rozpočtu
vyšších než 300 tisíc.
4. Parlament ČBA schvaluje Zprávu kontrolní komise za rok 2017
5. Parlament ČBA schvaluje rozpočet ČBA na rok 2018 s odstraněním PBT z položky v212e, s navýšením
kapitoly v224b (podpora oddílům Extraliga, První liga) o 250.000,- Kč z rezervy a rozdělení položky v261a
(marketing, PR, TV) následně: v261a oddílový marketing – 1.000.000,- Kč, v261g centrální marketing –
700.000,- Kč.
Zapsali: Tulis, Přibyl
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