Zápis
z jednání Parlamentu ČBA
dne 11.3. 2012 v Praze (sídlo ČSTV)
Delegáti s hlasem rozhodujícím (19):
Kania (Eagles), Křepinský (SaBaT), Aubrecht (SK Kotlářka), Červenka (Kotlářka), Hanuš (Tempo), Baroch
(Kladno), Šťastný (Hluboká), Gieci (Roudnice), Melichar (Trutnov), Chlup (Český Dub), Kasal (Znojmo), Chadim
(Express), Dvořák (Blansko), Chovan (Pipas), Drnec (Technika), Urbánek (Nuclears), Greplová (Arrows), Voják
(Olomouc), Pardík (Frýdek-Místek)
Nezastoupené oddíly (38):
Old Boys Praha, PV Praha, Radotinský SK, Spectrum, Praha, Medvídci Beroun, Pegas Sedlčany, Rakovník Red
Crayfish, Angels České Budějovice, Hawks Žinkovy, Indians Dříteň, SC Merklín, Sharks Sp. Poříčí, Sršni Kdyně, Tygři
Zliv, Wolfs Domažlice, Žraloci Ledenice, Blesk Jablonec, Lokomotiva Louny, Patriots Liberec, Dvůr Králové, Klackaři
Kostelec, Meteors Žamberk, Orlice Choceň, Piráti Žacléř, SB Svoboda, Sparks Mladé Buky, Clubs Kyjov, Draci Brno,
Hroši Brno, Ježci Jihlava, Orli Velká Bíteš, Panteři Třebíč, Pelicans Bučovice, Sokol Bedřichov, BK Snails Orlová,
Cannibals Šumperk, Katalpa Ostrava, STB Ostrava
Delegáti s hlasem poradním (7):
Ditrich (VV), Čubíková (VV), Roll (KK), Mikš (KK+OP Pha), Klempíř (VČ), Přibyl (ČBA), Votinská (ČBA)
Hosté (1):
Hrabě (čestný předseda ČBA), Svoboda (Roudnice), Krejčiřík (Arrows), Cihlářová (Kotlářka)
Program Parlamentu ČBA 2012:
1) Zahájení
2) Volba pracovních komisí
3) Schválení programu Parlamentu 2012
4) Zpráva Výkonného výboru o činnosti ČBA v roce 2011
5) Čerpání rozpočtu 2011
6) Strategie ČBA do roku 2015
7) Zpráva Kontrolní komise k roku 2011
8) Rok 2012 (plány, hlavní akce, rozpočet)
9) Diskuse, různé
10) Schválení usnesení
1. Zahájení
Parlament byl zahájen úvodními slovy předsedy Výkonného výboru (dále VV) ČBA Petra Ditricha.
Pozváno: 57 delegátů
Přítomno: 19 delegátů
Čestný předseda ČBA, pan Aleš Hrabě, pozdravil delegáty Parlamentu ČBA. Petr Ditrich předal cenu Fair Play
2011 panu Jaroslavu Svobodovi z oddílu Praotci Roudnice.
Přibyl losoval ve spolupráci s panem Svobodou účastníky World Baseball Children Fair 2012.
Vylosováni byli následující přihlášení: Martin Zelenka, Vojtěch Vlach, Eliška Stejskalová, Jan Huťka a Tomáš
Laboutka. Náhradníkem je Maxmilián Šámal.
Předseda STK Robert Dvořák vylosoval ve spolupráci s Vladimírem Chlupem zápasy Českého baseballového
poháru SABE CUP 2012. Do soutěže přihlášeno 18 účastníků – 7 Extraliga, 4 ČML, 7 oblastní soutěže. Rozpis
soutěže bude uveřejněn na webových stránkách ČBA www.baseball.cz
2. Volba pracovních komisí
Mandátová: Kasal, Votinská, Mikš
Zapisovatelé: Roll, Votinská
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Návrhy na komisi i zapisovatele byly schváleny.
Zpráva mandátové komise: z 57 řádných delegátů je přítomno 19 delegátů (33,3%). Pro uplynutí čekací doby 30
minut je Parlament usnášeníschopný.
3. Schválení programu Parlamentu 2012
Ditrich navrhl vyměnit v programu body 6 a 7. Návrh byl schválen.
Drnec navrhl diskutovat vždy k celé oblasti jako celku, ne k jednotlivým bodům. Voják navrhl rozdělit diskusi do
více bloků. Návrh byl schválen.
Program Parlamentu České baseballové asociace byl po změnách schválen všemi přítomnými delegáty.
Aktualizovaný Program Parlamentu ČBA 2012:
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí3)
3. Schválení programu Parlamentu 2012
4. Zpráva Výkonného výboru o činnosti ČBA v roce 2011
5. Čerpání rozpočtu 2011
6. Zpráva Kontrolní komise k roku 2011
7. Strategie ČBA do roku 2015
8. Rok 2012 (plány, hlavní akce, rozpočet)
9. Diskuse, různé
10. Schválení usnesení

4.-6. Zpráva Výkonného výboru o činnosti ČBA v roce 2011, čerpání rozpočtu 2011, Zpráva KK ČBA 2011
Písemnou podobu Zprávy obdrželi účastníci při prezentaci. Jednotliví členové VV Zprávu okomentovali.
Ditrich: vyzdvihl zejména úspěchy, které uplynulý rok přinesl. Potvrzení účasti na WBC, stříbrná medaile na MEJ,
organizační úspěchy, pokračování finálové série na mládežnických ME, vstup 2 týmů do Pohárů CEB, úroveň
Extraligy. Dále hovořil o změnách ve spolupracujících organizacích, jejichž situace se odráží v rozpočtech ČBA.
Ekonomika (Šťastný): příjmová část rozpočtu se podařila naplnit, byla nejnižší za posledních několik let. Výdajová
část byla lehce překročena.
Domácí soutěže (Dvořák): Extraliga měla po dlouhé době vyrovnanou základní část a jejího jiného vítěze.
Rovněž v play-off získal po šestnácti letech titul jiný tým než Draci Brno a to v dramatické sérii Technika Brno.
V Baráži neudrželi soutěž Skokani Olomouc. ČML má solidní úroveň, zápasy byly vyrovnané. V Baráži udržela
účast Orlice Choceň. ČBP se zúčastnilo 21 týmů. V mládežnických soutěžích jasně kralovali Draci Brno.
Mezinárodní soutěže (Čubíková): Zrekapitulovala účasti jednotlivých reprezentačních družstev na mezinárodních
akcích a představila realizační týmy. Ze 3 Mistrovství Evropy jsme získali 3 stříbrné medaile. Kladně hodnoceno
je rovněž pravidelné zastoupení rozhodčích a technických komisařů na mezinárodních turnajích. Pokračuje
spolupráce s MLB, nově byla uvedena Big League Tour s dobrou mediální odezvou.
Rozvoj (Chadim): Uvedl přehled plnění úkolů (členská základna, čerpání peněz, stabilizační projekty,
popularizační projekty) a představil Strategii rozvoje ČBA do roku 2015. Nově bude zavedena oblastní soutěž
Junior League a uvažuje se o udělování cen SUPERKLUB.
Rozpočet (Ditrich): u čerpání rozpočtu jsou relativně malé výkyvy, nově je zaveden u výdeje odkaz na příjmovou
stránku, pokud je zároveň příjem.
Kontrolní komise (Roll): Přednesl Zprávu KK a konstatoval, že úkoly z minulého Parlamentu byly splněny. KK
dostala dva podněty, které byly vyřešeny, a u kterých bylo konstatováno pochybení STK. Drobné nedostatky ve
vyúčtování akcí byly vysvětleny a opraveny. Kontrolní inventura skladu bude provedena do 15.4.2012.
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Diskuse ke Zprávě VV, čerpání rozpočtu a Zprávě KK ČBA
Drnec – nesouhlasí s odstavcem STK Zprávy o činnosti STK, je chaos v juniorských soutěžích, nejasná pravidla
věkové kategorie nového ročníku.
Navrhuje usnesení: Patřičná komise (TMK či STK) musí vrátit JExl do formátu pro U19
- odpověděl Ditrich: juniorská kategorie je problematická, podle VV má činnost STK vysoký standard
- odpověděl Dvořák: snahou bylo, aby hráči více hráli, STK si je vědoma toho, že týmy se musí doplňovat jinou
kategorií. Chybí větší vůle týmů k dohodě při termínových kolizích.
- kde se berou čísla o členské základně
- odpověděl Chadim: systém je stále stejný podle registrací v systému ČBA
- ne vše se podařilo, v Jihomoravské oblasti skončily některé oddíly (Vinaři Dolní Kounice, Orli Velká
Bíteš) a mám signály, že budou končit i další družstva, nárůst klubů je pouze kvůli kategorii U8
- odpověděl Chadim: TMK pomohla v minulých letech Velké Bíteši finanční částkou i vysláním trenéra, kluby,
které dělají koncepční práci, jsou méně náchylné na otřesy než ty menší, které mají pouze jednu věkovou
kategorii, TMK dělá globální celorepublikové akce, nemůže dělat krajské
- do diskuse se dále zapojili Dvořák, Klempíř, Ditrich, Kania
Před hlasováním o schválení Zprávy VV o činnosti ČBA za rok 2011 předseda STK Robert Dvořák oznámil, že
netrvá na formulaci „činnost této komise má vysoký standard“.
Drnec na základě této informace upustil od žádosti o schválení navrhovaného Usnesení.
Usnesení Parlamentu:
1. Parlament České baseballové asociace schvaluje upravenou Zprávu Výkonného výboru ČBA za rok
2011.
Hlasování
pro: 18, proti: 1, zdrželo se: 0
2. Parlament České baseballové asociace schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2011
Hlasování
pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
3. Parlament České baseballové asociace schválil Zprávu Kontrolní komise za rok 2011
Hlasování
pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
7. Strategie ČBA do roku 2015
Ditrich připomněl, že Strategie byla do oddílů zaslána 30.6.2011. Na sekretariát ČBA došly poté 3 připomínky,
které byly řešeny přímo s konkrétními předkladateli. Jedná se o zásadní, ale také kompromisní materiál.
Diskuse ke Strategii ČBA
Drnec – proč dostávají Akademie dotace 2000,- za reprezentanta, co dostanou ostatní, podmiňovat účast
v reprezentaci účastí v Akademii má destruktivní účinek
- odpověděl Chadim: Akademie byly podrobeny řádné akreditaci, jedná se o pilotní podporu, která bude
vyhodnocena po roce či po dvou. Pokud chceme mít úspěchy s reprezentanty, musí hráči trénovat pod kvalitními
trenéry. Celkovou dotaci na Akademie jsme snížili. Pokud jiné subjekty zaujmou TMK svými tréninkovými
metodami, může dojít k rozšíření podpory.
- odpověděl Ditrich: vždy platilo, že Akademie je něco jiného než reprezentace, snažíme se to více rozlišovat i
v článcích a termínové listině
Chovan – Akademie je subjekt, který není zařazen mezi oficiální orgány ČBA a ČBA tak dodává peníze do
soukromého subjektu, co dostane klub, který dodá hráče do reprezentace?
- odpověděl Chadim: nic, rozhodli jsme se investovat do hráčů, kteří trénují navíc a něco pro sebe dělají, je to
práce s talentovanou mládeží nad rámec klubu. Poníží se výdaje na soustředění, pokud hráči vše natrénují
v Akademii.
- odpověděl Ditrich: problematika Akademií je známá, není to o velkých penězích a je to naše pravomoc, možnost
lepší přípravy reprezentantů se nám vrátí. Akademie fungují, názory jsou rozdílné, ČBA s nimi chce
spolupracovat
- do diskuse se dále zapojili Kania, Chlup, Mikš, Chadim, Drnec
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Usnesení Parlamentu
4. Parlament České baseballové asociace schvaluje Strategii ČBA do roku 2015
Hlasování
pro: 14, proti: 1, zdrželo se: 4
8. Rok 2012 (plány, Síň slávy, rozpočet)
Ditrich seznámil přítomné s plánovanými akcemi roku 2012 – pořádáme 3 Mistrovství Evropy (žáci, kadeti, do 21
let) a nově také Eurobaseball Tour. Klíčové pro hodnocení roku bude ME seniorů v Nizozemsku. Speciálním
dortíkem je pak účast na kvalifikaci WBC, kde se dá pouze uspět a překvapit.
Ditrich představil postup Statutu síně slávy, u kterého se jedná o dotažení již rozjednané věci. VV ČBA vybere
prvních 9 členů, se kterými projedná jejich vstup do síně slávy. V plánu je na námi pořádaných ME tyto členy do
Síně slávy uvádět.
Rozpočet 2012
Ditrich: Rozpočet vycházel z roku 2011 a z naší plánované strategie do roku 2015. Předpokládáme ztráty
v určitých příjmových položkách, ale také možné drobné navýšení příjmů v jiných. Na rozhazování není. Nově
budou přes svaz řešeny některé účelové dotace (provoz, údržba), které šly dříve přes ČSTV.
Diskuse k roku 2012
Drnec – chápu finanční podíl reprezentanta na akci, ale když se částky za soustředění a turnaje nasčítají, jsou
vysoké a někteří hráči je nejsou schopni zaplatit. Apeluji na VV, aby se stanovil rozumný limit např. 3000,- 5000,- Kč. Vysoké částky limitují účast hráčů na oddílových turnajích, kdy rodiče odmítají platit oddílové výjezdy.
Dva hráči našeho oddílu z tohoto důvodu skončili.
- odpověděl Ditrich: je to citlivý problém, zabýváme se jím, musíme přihlížet k více aspektům. Limity stanoveny
máme: 5000,- Kč u domácích a evropských akcí, 20000,- Kč zámořské destinace a MS. Jsou i země, které se
z ekonomických důvodů ME nezúčastňují. První by měl být klub a až poté aktivity navíc.
Jozek – někteří hráči, kteří byli v mládežnických výběrech, již zvažují, zda se přihlásit např. na juniorské výběry,
protože předchozí účast byla finančně náročná
- odpověděl Ditrich: od juniorů už moc příspěvků nechceme, letos je pouze specifické MS v Koreji. U U21 jde o
příspěvek na speciální turnaj. Všechny částky a příspěvky jsou probírány s trenéry. Nemám zprávy, že by se
hráči nemohli kvůli výši finančních příspěvků zúčastnit. Pokud ano, byl by to problém.
- odpověděl Chadim: neměl jsem žádného hráče, který by kvůli penězům nereprezentoval. Snažíme se jako VV
obsadit všechny dostupné turnaje. Při klesajících příspěvcích od státu se více musí podílet rodiče. Při nižších
částkách bychom nikam nejezdili. Většina trenérů trénuje za pakatel. Oddílové věci si musí řešit oddíl.
- odpověděl Ditrich: tuto otázku otevřeme, pokud budou nějaké žádosti o snížení příspěvku, budou konzultovány
s klubem a s reprezentačním trenérem
- do diskuse se dále zapojili Aubrecht, Klempíř, Mikš, Drnec, Šťastný, Dvořák, Chlup
Drnec – je potřeba dát ve výdajové části rozpočtu více peněz na oblasti, příspěvek se stále snižuje, ale agenda
přibývá např. s účastí na LL a JL. Opět musíme brát peníze od rodičů. Nešetříme na trenérech, ale pak už nám
chybí peníze na jiné oblasti. Navrhuji zvýšit příspěvek na oblasti na hranici 300000,- Kč.
- odpověděl Ditrich: myslíme si, že příspěvek je dostatečný, je určen na provoz pracoviště, podle mě tu není
prostor na zvýšení výdajové částky
Klempíř – LL měla v ČR registrované IČ, převzala od ní ČBA tuto agendu
- odpověděl Ditrich: nenavazujeme na IČ, máme podepsanou smlouvu s organizací Little League, máme
odpuštěné platby. Starou iniciativu jsme brali za ukončenou, nevěděli jsme o žádné činnosti, proto jsme se
připojili k trendu, který přišel. Nyní jezdíme i se starší kategorií. Je to další příležitost, aby se hrálo, turnaje jsou
prestižní s šancí amerického finále.
Drnec – odměny realizačnímu týmu pro seniory, je zde velký rozdíl mezi ostatními příspěvky pro další
reprezentační trenéry. Proč ostatní nedostanou adekvátně stejně. Trenér Berglund jako trenér juniorské
reprezentace nebyl přítomen na žádném poháru, bral na ME špatné hráče, jeho jedinou devízou je, že je
Američan
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- odpověděl Ditrich: senioři jsou specifická kategorie, velkou část nákladů pokryjí výdaje na trenéra – cizince
(letenky, ubytování). Odměna pro trenéra Berglunda je postavena na jiných principech, rýsuje se dohoda s MLB.
Týmy, které trénuje, jsou dobře motivovány a má jim co dát.
- odpověděl Chadim: trenér Berglund byl v době juniorského poháru na PBT, má pravomoc vzít na turnaj hráče
podle své úvahy
Hanuš – prosím o vysvětlení řádku p125
- odpověděl Ditrich: jedná se o účelové příjmy, které se musí utratit na předem určené akce, např. granty
Jozek – jak probíhají jednání ohledně příjmů od sponzorů
- odpověděl Šťastný: jednání probíhala a probíhají, existuje více skupin, které se snaží získat sponzory na
jednotlivé akce, je připravena marketingová nabídka. Kdokoli chce, může vstoupit do jednání s potenciálními
sponzory, nabízíme provizi
Kasal – existuje ještě společnost Baseball s.r.o.
- odpověděl Ditrich: ano existuje, proběhne audit
Chlup – jak je to s firmou Sabe a jejím zapojení v ČBP mužů 2012
-odpověděl Přibyl: při jednáních s naším dlouholetým partnerem byla domluvena sleva pro ČBA i sleva pro
oddíly, společnost vyrobí putovní pohár, kde budou uvedeni všichni dosavadní vítězové a vytvoří repliku. Jedná
se o jednoroční akci, nastartování dalších možných sponzorů
- odpověděl Ditrich: je to na rok, nedáváme více než název soutěže, je to začátek
Chlup – jaká je spodní hranice částky za extraligu
- odpověděl Ditrich: spodní hranice je milion na Extraligu + další prezentace sponzora, částka může být i nižší
podle dalšího plnění a podle toho, na jaký rok. Nějaké věci se zkoušely a nebylo jich málo, věci nemají takovou
hodnotu, jak si myslíme. Při jednáních s TV padla otázka, zda někomu chybí česká Extraliga v TV. Nikomu. Není
co prodávat. Osobní vztahy či regionální sponzoři fungují, lidi z ulice.
- do diskuse se dále zapojili Drnec, Chovan, Šťastný
Hlasování o návrhu Drnce na zvýšení výdajové částky v224 na 300000,- Kč
Parlament České baseballové asociace souhlasí se zvýšením výdajové položky v 224 ze 150000,- Kč na
300000,- Kč
Hlasování
pro: 5, proti: 7, zdrželo se: 7
Návrh nebyl přijat
Usnesení Parlamentu
5. Parlament České baseballové asociace schvaluje Statut síně slávy
Hlasování
pro: 19, proti: 0, zdrželo se: 0
6. Parlament České baseballové asociace schvaluje předložený rozpočet VV ČBA na rok 2012
Hlasování
pro: 13, proti: 2, zdrželo se: 4
12. Diskuse, různé
Drnec – Budský mne pověřil dotazem na osud jeho Legislativního návrhu, který odeslal na sekretariát
- odpověděl Přibyl: všechny podklady na změny Legislativních norem, které sekretariát obdržel, byly předány
jednotlivým komisím, které předaly svá doporučení VV. Ten se jimi zabýval na svých zasedáních. Výstupem jsou
aktualizované Legislativní normy, které obdrželi účastníci Parlamentu. Bude uveřejněn výtah hlavních změna na
webových stránkách a ve Zpravodaji.
Roll – jsem nově komisařem Antidopingového výboru ČR a apeluji na všechny trenéry, aby hráče seznámili se
seznamem zakázaných látek, který je opět větší. Např. marihuana se najde i po třech měsících užívání a kontrola
může přijít kdykoli.
Kasal – seznamte rovněž hráče s tím, co pro něj znamená sankce, např. vyřazení na 2 roky ze všech sportovních
aktivit

Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 220 513 290,
e-mail: baseball@baseball.cz, web: www.baseball.cz

Drnec – proč chybí v termínové listině Pohár juniorů, podzimní polovina soutěže je volná. Apeluji na to, aby se
pohár opět zařadil
- odpověděl Dvořák: play-off juniorské soutěže zkomplikoval Italský baseballový pohár, jediným možným
termínem je týden před MČR kadetů 22.-23.9.2012. STK vypracuje návrh a zařadí turnaj do termínové listiny.
Závěry a usnesení
1. Parlament České baseballové asociace schvaluje upravenou Zprávu Výkonného výboru ČBA za rok 2011
2. Parlament České baseballové asociace schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2011
3. Parlament České baseballové asociace schvalu Zprávu Kontrolní komise za rok 2011
4. Parlament České baseballové asociace schvaluje Strategii ČBA do roku 2015
5. Parlament České baseballové asociace schvaluje Statut síně slávy
6. Parlament České baseballové asociace schvaluje předložený rozpočet VV ČBA na rok 2012
Zapsali: Roll, Votinská
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