
Parlament České baseballové asociace 
 

Pozvánka na Parlament ČBA 
Výkonný výbor ČBA svolává podle článku 8.2.a Stanov ČBA řádné zasedání Parlamentu České baseballové 
asociace. Toto zasedání se uskuteční v neděli 29. ledna 2023 od 11.00 (Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4). 
K účasti zveme všechny delegáty s hlasem rozhodujícím i poradním (článek 8.2.b., c., d.). Pokud není delegátem za 
příslušný oddíl statutární orgán, musí se zmocněný zástupce prokázat řádně vyplněným písemným pověřením (viz 
níže) a musí mu být v den jednání Parlamentu nejméně 18 let. Počty hlasů jednotlivých oddílů jsou určeny podle 
článku 8.2b a oddíly o nich budou informovány v předstihu. 

 

Program Parlamentu ČBA: 
1. Zahájení 
2. Volba pracovních komisí podle Jednacího řádu 
3. Schválení programu Parlamentu 
4. Zpráva Výkonného výboru o činnosti ČBA za rok 2022 
5. Čerpání rozpočtu 2022 
6. Zpráva Kontrolní komise za rok 2022 
7. Volby do Výkonného výboru ČBA 
8. Volby do Kontrolní komise ČBA 
9. Rok 2023 (plány, hlavní akce, rozpočet) 
10. Mistrovství Evropy v ČR 
11. Technická změna Stanov ČBA 
12. Diskuse, různé 
13. Schválení usnesení 

 

Výzva oddílům a regionálním pracovištím 
Vyzýváme tímto všechny oddíly a regionální pracoviště, aby nominovaly své kandidáty do jednotlivých funkcí ve 
Výkonném výboru ČBA (předseda, místopředseda pro mezinárodní oblast, místopředseda pro řízení soutěží, člen pro 
rozvoj, člen pro marketing a finance) a do Kontrolní komise ČBA. 
V souladu s § 1.2 Volebního řádu musí být písemná kandidatura doručena na sekretariát ČBA nejpozději do 8. ledna 
2023. Příslušný kandidát musí se svou nominaci vyjádřit souhlas, buď předem písemně, nebo ústně na Parlamentu. 

Pokud nám nominovaní kandidáti zašlou do uvedeného data i své předvolební materiály (v přiměřeném rozsahu), 
rozešleme je spolu s ostatními dokumenty předsedům oddílů. 
 

Pověření k zastupování oddílu 
 

 

Oddíl (název) pověřuje zastupováním na Parlamentu ČBA 

dne 29. ledna 2023 delegáta (jméno, příjmení a datum narození). 

 

 

 

 

       jméno a příjmení (hůlkově) a podpis 

 

Veškeré materiály pro Parlament budou rozeslány předsedům oddílů nejpozději v pátek 20. ledna 2023. 
 

Cestovné: 
Cestovné je propláceno ve výši jízdného při použití hromadné dopravy (vlak II. třída, autobus) nebo ve výši 
6 Kč/km při použití automobilu. Na úhradu cestovného mají nárok mimopražští: delegáti s hlasem rozhodujícím 
(viz Jednací řád a Ročenka 2022). Dále členové Výkonného výboru, členové Kontrolní komise, předsedové 
odborných komisí, předsedové oblastních pracovišť, čestný předseda. Uvedené osoby žádáme o ekonomické 
využití vozidel více osobami pro úsporu nákladů ČBA. Děkujeme. 


