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Abstrakt                

Název:  Porovnání organizačních struktur České baseballové asociace a 

Slovenské baseballové federace . 

Cíle:  Hlavními cíli této bakalářské práce je získat a analyzovat údaje o 

organizačních strukturách dvou rozdílných národních federací baseballu 

a jejich základních ekonomických výsledků za r. 2016. Po následné 

analýze a komparaci dat navrhnout doporučení na další optimalizaci 

činnosti. U zkoumání jednotlivých struktur je třeba se zaměřit na jejich 

diverzitu a následné porovnání činností a kompetencí jednotlivých úseků. 

Na základě získaných informací bude práce obsahovat návrhy na inovace 

v obou strukturách. 

Metody: Hlavní metodou sběru dat pro tuto práci bylo studium legislativních a 

dalších veřejně dostupných dokumentů obou organizací a k doplnění dat 

bylo provedeno hloubkové interview s předními členy těchto organizací a 

analýza sekundárních dat získaných od jejich vedení. K zaznamenání 

rozhovorů byl použit zvukový nahrávač. V závěru analytické části práce 

byla provedena komparativní analýza. Porovnání zahrnuje rozpětí 

struktur, počet organizačních úrovní, jejich činnosti, delegace kompetencí 

a pravomocí jednotlivých úseků, s důrazem na kompetence. 

Výsledky:  Srovnání organizačních struktur obou federací prokázala, že vrcholové i 

odborné úrovně struktur se liší. Stejně tak je patrný výrazný rozdíl 

v rozpočtech organizací. Tyto rozdíly byly popsány, vyhodnoceny a 

podrobná analýza odhalila určité nedostatky, které jsem v syntetické části 

okomentoval a následně vyhotovil návrhy na zdokonalení obou struktur. 

 

Klíčová slova: Baseball, organizační struktura, vedení 

 

 

 



Abstract 

Title:  A comparison of the organizational structures of the Czech and Slovak 

baseball federations 

Objectives: The main objectives of this bachelor thesis are to obtain and analysis the 

data regarding the organizational structures two different national 

federations of baseball and their economic results from 2016. After 

analysis and comparison of data, recommendation for their improvement 

are proposed. There it was important to focus on their diversity, and then 

compare the competences and activities of each section. Based on the 

information received, the thesis contains proposals for innovations in 

both federations. 

Methods:  The main method of collecting data for this thesis, was studying the 

legislative and publicly available documents of both organizations, and 

deep interviews with high-ranking members of the board for both 

organizations. A voice recorder was used for the interviews. In the next 

part of the thesis I used comparison analysis. The comparison includes 

the spread of structures, number of organizational levels, activities and 

delegation of authority, and the competencies of each section, as well as a 

percentage budget statement. After that proposals for improvements are 

given in the synthetic part. 

Results: The comparison of organizational structures of both federations proved 

that the top and professional authorities have differences. There are also 

huge difference between the budgets of both organizations. These 

differences were described, evaluated and deep analysis revealed certain 

shortcomings, which I commented on in the synthetic part, and then 

constructed suggestions for improvement of each structure. 

Keywords: Baseball, organizational structure, leadership                                                
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1 ÚVOD 

V dnešní době dochází k obrovskému rozmachu sportovních aktivit u celé populace, od 

předškolních jedinců až po seniory. Nejedná se pouze o Českou republiku nebo Evropu 

ale o celosvětový, globální jev. Motivy pro sportovní činnost je možné rozdělit do 

několika kategorií. Základní motiv je udržování zdravé kondice organismu. Lidé chodí 

běhat, nebo provozují jiné druhy rekreačních sportů, aby si udržovali dobrou tělesnou 

zdatnost a kvalitní životní funkce. Jiný motiv se týká části sportovců na vrcholové 

úrovni, kteří mají motivaci k dosahování maximálních vrcholových výsledků, tedy 

moment známý pod pojmem “sáhnout si na dno“.  Nejdůležitějším motivem zejména 

pro mladou generaci je aspekt psychologický. Po dosažení určité hranice fyzického 

výkonu tělo začne produkovat endorfiny (opioidní látky), tradičně nazývané hormony 

štěstí, které motivují člověka k opětovnému sportování. Člověk může dosáhnout až 

závislosti na těchto hormonech, podobné závislosti na heroinu. Obecně lze konstatovat, 

že lidé vyhledávají způsoby, jakými lze hormon štěstí produkovat. Kromě sportu 

existuje spousta dalších, méně zdraví prospěšných alternativ. Proto je velmi důležité 

prosadit vztah ke sportování a právě zde přichází hlavní úkoly nejvyšších sportovních 

organizací – zaujmout, přilákat a udržet zájem o sport u co největšího množství 

populace. 

Jakožto celoživotní sportovec sleduji tuto problematiku ve svém okolí po celý svůj 

život. V současné době si děti místo sportování vybírají čím dál tím častěji různé 

alternativy využití volného času, například v podobě hraní počítačových her. Pouze 

efektivní vedení vrcholových organizací může úspěšně vést spolky nižších řádů k tomu, 

aby přilákaly děti ke sportu a zvítězily tak boj nad stále se zdokonalujícími 

technologiemi, které jsou sportu aktuálně asi největším oponentem.  

Závěrečným motivem pro výběr tématu této práce je propagace baseballu, pokud se 

někdo rozhodne sportovat. Už se nejedná o soupeření sportu s jinými zájmy, ale o 

konkurenční prostředí mezi jednotlivými sporty. K dnešnímu dni eviduje Česká unie 

sportu (ČSU) 73 národních sportovních svazů, které mezi sebou soupeří o zájem všech 

lidí evidujících zájem o sport jak v sportovním (participace na sportovních akcích a 

členství), tak v nesportovním úseku (divák, fanoušek, sponzor).  
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V takto náročné konkurenci se dokáže na vrchol dostat pouze národní sportovní svaz, 

který funguje na hranici potenciálu a využívá všechny orgány, části a zdroje tak 

efektivně, jak jen to je možné.  

Po 12 leté kariéře hráče baseballu jsem měl možnost poznat, kolik lidí z širší veřejnosti 

v ČR tento sport zná a jak je vrytý do povědomí jedinců, kteří tento sport nehrají. Je zde 

možné pozorovat obrovský nárůst.  

Po ročním angažmá v Slovenském klubu Apollo Bratislava jsem měl možnost seznámit 

se a udělat si úsudek o organizaci baseballu na Slovensku. Už z prvního pohledu je 

patrné, že na rozdíl od ČR tam rozvoj baseballu stagnuje. To mě motivovalo k hlavnímu 

cíli mé práce. Analyzovat organizační struktury obou národních sportovních svazů a 

porovnat je. Na základě toho pak vypracovat návrh na inovace, které povedou k vyšší 

efektivitě a tím i zvýšení konkurenceschopnosti těchto svazů na „sportovním trhu“ 

České republiky a Slovenské republiky.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

2.1 Historie sportu a baseballu 

Pro účely bakalářské práce je potřeba vycházet z historického vývoje sportu a speciálně 

baseballu. První podkapitola se věnuje historii a vývoji sportu do jeho dnešní soutěžní 

podoby. Další podkapitola přibližuje velmi stručně vznik konkrétní sportovní disciplíny 

baseballu ve světě. Následně se věnuje jeho vzniku v  ČR a jeho postavení v dnešní 

době od 30 let 20 století, kdy tuto hru hrálo pouze pár dobrovolníků na Borech v Plzni 

pod vedením Američana Joe Firsta a v té době neexistovala ani myšlenka na 

profesionální organizační strukturu (Votinská, 2009).  

2.1.1 Historie sportu 

Historii sportu a důležitost tělesné a fyzické zdatnosti popsali autoři Kössl, Štumbauer a 

Waic (2008) od počátků lidské civilizace, přes antickou a středověkou éru po dnešní 

dobu jako nedílnou součást života člověka. Již v starověku bylo jediným možným 

způsobem pro přežití zlepšovat své fyzické a duševní síly soustavným cvičením 

z důvodu zdárného boje s predátory a pro úspěšné obstarávání potravy. V pozdějších 

dobách antického Řecka a Říma se člověk začal setkávat se sportem jako s výchovným 

systémem. Známá touto formou výchovy byla antická Sparta. Veškerá svobodná mládež 

bez ohledu na její původ, byla podrobena stejné výchově. V Římě se poprvé lze setkat 

se soutěžemi sportovního charakteru spojenými se slavnostmi. Součástí těchto slavností 

byly mimo jiné i soutěže na život a na smrt. V době raného středověku je sport spojován 

s výchovou rytířů. Tím začíná další milník, tělesné přípravy v organizované formě, 

jejímž obsahem nebyl pouze trénink fyzických dovedností, ale také duševních. Naopak, 

u vesnického lidu této doby nelze mluvit o promyšlené, nebo systematické tělesné 

výchově, ale spíše o spontánním tělesném projevu přirozeného charakteru. 

Příchod sponzoringu a managementu pro závodníky soutěžících na olympijských hrách 

na začátku 4. století př.n.l., se považuje za vznik profesionálního sportu. Do té doby 

byla účast na této události pouze výsledkem přirozené touhy každého Řeka. Jejich cíl 

nebyl pouze sláva a bohatství, ale také být vzorem pro mládež. Příchod profesionalismu 

však sebou přinesl i stinné stránky sportu, korupci a podvody (Kössl, Štumbauer, Waic, 

2008). 



13 
 

2.1.2 Historie baseballu 

Baseball jako pálkovací hra vznikl v USA. Helyar (1994) spojuje vznik baseballu 

s rokem 1840, kdy týmy z New Yorku poprvé překročily řeku Hudson a na pláních 

Elysian položily diamant, uspořádaly základní pravidla a poprvé odehrály hru, která 

byla nazvána “base“ (meta). První uznávaný záznam o baseballové organizaci je 

z 23.9.1845 a je to NY Knickerbockers. Pravidla hry, z nichž se některá zachovala 

dodnes, sestavil v témže roce Alexander Cartwirgh. (Táborský, Suss, 2005) 

V 60 a 70 letech 18. století týmy hráčů cestovaly na zápasy v zdobených kočárech, 

zpívajíc své týmové hymny. Popularita této hry se dostala i do menších měst a na 

venkov. V roce 1858 začíná první baseballová liga. Baseball se stal natolik populárním, 

že již nemohl dále být pouze amatérským sportem. V roce 1876 byla z týmů, které 

tvořili hráči dostávající plat, založena Národní liga profesionálních baseballovývh 

klubů. Později byla ustanovena i konkurenční Americká liga, ve které hrály zejména 

týmy z venkova. V současnosti společně tvoří soutěž zvanou Major League (MLB), 

která je dodnes nejvyšší plně profesionální ligou v severní Americe a je považována za 

celosvětově nejsledovanější pálkovací hru pro muže (Táborský, 2005) 

Historie baseballu v ČR je spojována se vznikem velkého letního táboru u Soběšína na 

Sázavě pod vedením křesťanského sdružení Young Men’s Christian Association roku 

1921, ačkoliv se na tomto táboře samotný baseball nehrál. Šlo pouze o velmi 

prapůvodní verzi spojeného softballu a baseballu souhrnně označenou jako pálkovací 

hra. První jednorázové baseballové akce se v Česku začali objevovat roku 1964. První 

pravidelná soutěž pak vznikla až roku 1968, a hrály v ní 4 první týmy (Waage, 2014). 

Český svaz softballu a baseballu vznikl v roce 1976 a od r. 1990 je ČR členem 

Evropské baseballové asociace (CEB) a reprezentace se pravidelně účastní ME a MS 

(Táborský, 2005) 

V moderní České baseballové extralize bojovalo do loňského roku o titul osm týmů. 

V roce 2017 se Česká baseballová asociace (ČBA) rozhodla do nejvyšší soutěže zařadit 

o dva týmy více, tj. deset týmů (Uhlíř, 2016).   

Obrovský celosvětový rozvoj baseballu lze sledovat nejen z rostoucího počtu hráčů, ať 

už amatérských nebo profesionálních, ale také nárůstem jeho popularity. Za měřítko 

popularity baseballu lze mimo jiné považovat i průměrný plat hráčů nejvyšší Americké 

ligy Major League Baseball (MLB). Průměrný plat v roce 2016 v této lize činil 4,4 
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miliony dolarů a zařadil tak baseball na druhé místo, co se týče platu všech amerických 

sportů. Nejlépe placeným hráčem všech Amerických sportů v témže roce byl 

nadhazovač Los Angeles Dodgers Clayton Kershaw, jehož plat v roce 2016 činil 32 

milionů dolarů (Badenhausen, 2016). 

2.2 Sportovní organizace 

Podle Durdové (2004) je potřeba nejprve vymezit účel založení organizace. Pokud je 

účelem založení zisk, jedná se o ziskovou nebo také komerční organizaci. Takové 

organizace podléhají zákonu o obchodních společnostech a družstvech. Pokud není 

účelem založení organizace zisk, jedná se o organizaci neziskovou. Česká baseballová 

asociace je organizací neziskovou. 

Autorka dále dělí sportovní organizace na: 

- Obecně prospěšné společnosti  

- Organizace s mezinárodním prvkem – Mezinárodní sportovní federace, které 

působí na území státu prostřednictvím vlastní organizační buňky 

- Zájmové sdružení právnických osob  

- Nadace a netradiční fondy 

- Obchodní společnosti (autorka uvádí, že sportovní kluby v ČR na bázi 

ziskových organizací vznikají nejčastěji v právní formě kapitálových 

obchodních společností)  

- Občanská sdružení 

Autorka dále uvádí, že v českém prostředí mají neziskové sportovní organizace 

převážně právní formu občanského sdružení.  

Od prvního 1. ledna 2014 se občanská sdružení změnila na spolky, které měly povinnost 

od začátku jejich existence změnit svůj název a stanovy.  První změna se však netýkala 

sdružení, pro která byl název příznačný a byl používaný dlouhodobě. Stanovy ale 

musely být změněny tak, aby nebyly v rozporu s novými povinnými ustanoveními 

Nového Občanského zákoníku (Forst, 2013).  

2.3 Management 

Existuje mnoho pohledů a přístupů k managementu a je těžké definovat pojem 

management pouze jedinou definicí. Montana a Charnov (2008) definují management 
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jako: „spolupráce s ostatními lidmi k dosažení cílů organizace a jejich členů“. Sami 

upozorňují na existenci mnoha jiných definic a důvodem je vývoj tohoto tématu v čase.  

Dědina a Cejthamr (2005) označují management slovem řízení a považují jej za jednu 

z nejdůležitějších lidských činností. Vznik této činnosti spojují se slučováním lidí a 

vytvářením skupin za účelem dosažení cílů, kterých nebyli jako jednotlivci schopni 

dosáhnout. Postupem času docházelo kromě rozvoje společnosti také k tendenci 

spoléhat na skupinové úsilí a specializaci jednotlivých činností. Autoři také upozorňují  

na povinnost manažera být zodpovědný za realizaci činností, které umožňují takovou 

práci samostatných pracovníků, jež optimálně přispívá k dosažení skupinových cílů. 

Někteří autoři zastávají názor, že management znamená vedení lidí. Do opozice se staví 

Dědina a Odcházel (2007), kteří tvrdí, že vedení pracovníků není totéž co jako řízení. 

Naopak tvrdí, že vůdcové se nacházejí nejen na manažerských postaveních, ale také 

v neformálních pracovních skupinách. Na druhou stranu popisují fakt, že i na 

manažerských pozicích se nacházejí osoby, které postrádají dovednosti a znaky vůdců. 

Tento fakt je zachycen na obrázku číslo 1. Manažer se schopnostmi efektivně velet 

napomáhá k rozvoji týmové práce a propojení individuálních a skupinových cílů 

Obr. 1: Optimální kombinace vedoucího a manažera  

  

Zdroj: Dědina a Odcházel (2007, str. 258) 

K dosažení cílů organizace je nezbytné, aby vedoucí pracovníci zvládali specifické 

manažerské funkce. K jejich úspěšnému zvládnutí by manažerům měl pomoct ucelený 

soubor zkušenosti, doporučení, ověřených přístupů, zákonů a metod. Tento ucelený 

soubor označuje Čáslavová (2004) pojmem management. 
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2.3.1 Manažer 

Základní úkol manažera je vést odborníky k dosažení požadovaných cílů. Proto musí  

mít ať již naučené, nebo vrozené specifické vlastnosti. Potřeba specifických odborných 

vlastností se snižuje s vyšším postavením v manažerské hierarchii. Naopak čím níže je 

manažer postaven, tím více potřebuje tyto vlastnosti ovládat. Manažerské zkušenosti a 

znalosti se dají přenášet z jedné oblasti do druhé, z jednoho podniku do jiného, nebo 

také z výrobní jednotky do další. Toto platí speciálně pro vrcholové manažery, protože 

čím výše je vedoucí pracovník postaven, tím jsou požadavky na něj kladené nezávislé 

na druhu podnikání (Buchta, 2003). 

Úloha manažera je náročná i tím, že je odpovědný za realizaci zadaných úkolu nebo 

dosažení cílů prostřednictvím cizích lidí, aniž by měl možnost je přímo ovlivnit. Tuto 

úlohu Tichá a Hron, (2002) popisuje následujícími charakteristickými rysy: 

- Rozhodování – Povinností manažera není pouze řešení náhlých problémů, ale 

také rozhodování o dlouhodobém zaměření podniku. Jeho úspěšnost do určité 

míry ovlivňuje, jakým způsobem rozhoduje. 

- Přijímání a předávání informací – Pokud má manažer efektivně řešit 

vznikající problémy, musí být včas dostatečně informován o tom, co se děje 

uvnitř i mimo organizační jednotku, kterou řídí. 

- Odpovědnost za pracovní prostředí – Podmínky, které manažer vytváří jiným 

k práci, by měly vyrovnávat potřeby organizace s potřebami jednotlivců. Do této 

oblasti spadá také personalistika v nejširším slova smyslu.  

- Orientace na výsledek a věcná znalost oboru – Každý manažer by měl znát 

teoretické podklady oboru. Měl by se umět orientovat v práci, kterou řídí a 

zaměřit se na výsledky jak organizace jako celku, tak své vlastní. 

- Závislost na ostatních – Manažeři jsou ve své práce závislí na příspěvku 

ostatních lidí, ať je jejich spolupráce přímá, či nepřímá. 

- Řízení vlastního času – Efektivní time-management, tedy využívání vlastního 

času, určení priorit, co je potřeba udělat dříve a rozlišit důležité od méně 

důležitého je klíčový faktor pro efektivnost manažerské práce. 

2.3.2 Statutární orgán 

Podle autorů Šedivý a Medlíková (2011)  je statutární orgán tvořen osobou, či osobami 

oprávněnými jednat jménem právnické osoby. Zákon stanovuje u jednotlivých právních 
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forem neziskových organizací pravomoci, odpovědnosti a další. Výkon své funkce 

muže statutár delegovat na další osoby, což jej ale nezbavuje odpovědnosti navenek. 

Pro fungování neziskové organizace je důležité, předem jasně definovat pravomoci 

v její struktuře. V praxi tedy řešíme základní otázku: Co má ještě řešit statutár a za co 

odpovídají výkonné složky managementu? Statutární orgán kromě zákonných 

povinností vyplývajících z jednotlivých právních norem, je dohromady se správní radou 

zodpovědný za celkové fungování a existenci organizace. 

2.4 Organizování 

Blažek (2014) tvrdí, že existuje několik konceptů řízení manažerských funkci. Vychází 

z funkcí správy formulovaných již v roce 1916 H. Fayolem a jako nejdůležitější 

vymezuje následující manažerské funkce: plánování, organizování, personalistiku, 

vedení a kontrolu. 

Koontze a Weihrich (1993) popisují organizování jako „identifikaci a klasifikaci 

požadovaných činností, jejich seskupování podle cílů, přiřazení manažera ke skupině 

činností a zabezpečení horizontální a vertikální koordinace.“ Na obrázku číslo 2 je 

znázorněn proces organizování podle těchto autorů.  

Obr. 2: Proces organizování 

 

Zdroj: Koontz, Weihrich (1993) 
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2.5 Organizační struktury 

„Lidé ve firmách „věci nějak dělají“. Tomu říkáme kultura. A zároveň musí být lidé ve 

firmě nějak organizovaní. Musí vědět, kdo, co, kdy, jak a proč má dělat, musí si nějak 

předávat informace a tak dále. Tomu říkáme organizační struktura“ (Charvát, 2006).  

V dnešní době lze nejčastěji narazit na organizační struktury pyramidového charakteru, 

které se zrodily dlouhým vývojovým procesem. Autoři Dědina a Cejthamr (2005) 

poukazují na vznik evolučních hierarchických, hybridních struktur, které lze pouze 

velmi obtížně popsat a ještě hůř blíže charakterizovat a proto doporučují zvolit soustavu 

základních klasifikačních charakteristik odrážejících rozhodovací pravomoci, vztahy a 

členitost organizačních prvků v uvažované organizační struktuře. Dle zmiňovaných 

autorů mezi základní charakteristiky klasifikace organizačních struktur patří: 

- Uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami struktury. 

- Sdružování činností, které tvoří hlavní obsahovou náplň organizačních jednotek. 

Autoři dále rozlišují organizační struktury podle charakteristiky uplatňování 

rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami na liniové, kombinované a 

štábní.   

Častý problém u organizačních struktur je, když se vytváří příliš komplikovaná a 

nepřehledná, kde tyto nedostatky mohou následně vyústit do komunikačních chyb.  

Tento problém popsal Drucker (1973) „Nejjednodušší organizační struktura, která dělá 

dobrou práci, je ta nejlepší. Dobrou organizační strukturu tvoří problémy, které sama 

struktura nevytvořila.“   

2.5.1 Organizační struktury podle uplatňování rozhodovací pravomoci 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.5, Dědina a Cejthamr (2005) rozdělily organizační 

struktury na lineární, štábní a kombinované. 

Liniové (lineární) organizační struktury 

Příkladem nejstarších organizačních struktur jsou liniové. Tyto struktury jsou tvořeny 

liniovými vazbami a liniovými prvky. Typické jsou existencí jednoznačné vazby mezi 

podřízeným a nadřízeným, což je jejich hlavní předností, jelikož jsou jasně dané 

kompetence mezi vyššími a nižšími úrovněmi managementu. Nejjednodušší zobrazení 

této struktury vidíme na obrázku číslo 3. 
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Obr. č.3: Liniová struktura 

 

Zdroj: bpm-tema.blogspot.cz (2016) 

Štábní organizační struktura 

Autoři Dědina a Cejthamr (2005) uvádí, že v organizačních strukturách přibývají štábní 

útvary plnící hlavně poradenské funkce, které jsou důležité pro kvalifikované 

rozhodování liniových manažerů a jejich útvarových funkcí a jsou tvořeny převážně 

špičkovými odborníky (např. technik, účetní, marketingový specialista). Tito specialisté 

se vyznačují hloubkovými znalostmi ve svých oborech. Štábní útvary však nemají 

žádné řídící ani rozhodovací pravomoci. Rozdělit tyto útvary můžeme na odborné štáby 

vykonávající nepřímé řízení a osobní štáby liniových vedoucích.  

Štábní struktura nemůže existovat samostatně. Její koexistence je spojována s liniovou, 

funkční, nebo jinou strukturou, slouží pouze jako podpůrný prvek struktury jiné. 

Největší zápor těchto útvarů lze přiřadit k neschopnosti přizpůsobit se rychle se 

měnícímu okolnímu prostředí. 

Kombinované organizační struktury 

Jak již napovídá název, tato skupina struktur je tvořena kombinací dvou struktur 

předchozích. Jejich největší výhoda tkví v tom, že mohou využít přednosti struktur, 

ze kterých byly zkombinované a naopak odstranit jejich omezení. Důležitý je zde 

předpoklad, že všichni pracovníci organizace jsou důležití aktéři, kteří by měli 

spolupracovat jak vertikálně, tak horizontálně. Dále tyto struktury umožňují vytvářet a 

využívat pozitivní vazby mezi středním managementem a vrcholovým a také mezi 

středním managementem a podřízenými složkami. Organizační struktury tohoto typu 

obvykle intenzivně řídí vědomě i nevědomě znalosti. Přirozený nástroj pro organizace 

s kombinovanou strukturou jsou komunity (Mládková, 2005).  
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2.5.2 Organizační struktury z hlediska sdružování úkolů a činností 

Rozdělení organizací podle sdružování úkolů a činností popisují Vodáček a Vodáčková 

(2001) následně: 

Funkcionální organizační struktura 

Tento typ struktur se vyznačuje mnohostrannými vazbami a specializovanými 

pravomocemi a odpovědnostmi, které vykonávají funkční specialisté. Dobrá reakce na 

změny a zvyšování kvalifikovanosti řízení jsou největšími výhodami této struktury. 

Naopak nejednotnost vedení a příkazů, které vede k zdražování kompletního řídícího 

aparátu, jsou považovány za největší nevýhody tohoto typu struktur (Vodáček a 

Vodáčková, 2001). Základní architekturu struktury tohoto typu je na obrázku č. 4. 

Obr.č.4: Funkcionální organizační struktura 

 

Zdroj: bpm-tema.blogspot.cz (2016) 

Výrobkové organizační struktury 

V tomto typu struktur jsou jejich jednotlivé útvary organizovány podle výrobkových 

specializací. 

Ostatní účelové struktury 

Posledním typem dělení struktur podle Vodáčka a Vodáčkové (2001) jsou ostatní 

účelové struktury. Zde se jedná o sdružování podle specifických potřeb. 

- sdružování podle zákazníka 

- sdružování podle technologické uzavřenosti obslužných procesů a zařízení 

- sdružování podle poskytovaných služeb 

- divizní organizační struktury – organizace působící mezi regionálně, jenž 

vytváří nižší, plně automatické řídící buňky. 
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2.5.3 Organizační struktura profesionální baseballové organizace 

Autoři Pedersen a Thibault (2014) při popisu organizační struktury profesionální 

baseballové organizace uvádí známý fakt, že dosažení cílů je mnohem snazší, při 

spolupráci, nežli při samostatné činnosti. Popisují (mimo jiné sportovní organizace) i 

jak by měla vypadat organizační strukturu profesionálního baseballového klubu. Tato je 

znázorněna na obrázku číslo 5.  Jedná se zde o fiktivní klub, ale autoři konstatují, že na 

principu této struktury fungují všechny profesionální baseballové kluby v Americe. 

Tuto strukturu dělí do dvou linií. Na levé straně jsou zobrazeny struktury s funkcemi 

odpovídajícími za obchodní záležitosti klubu a na pravé o sportovní náplň. Poukazují 

tak na fakt, že úspěšná organizace spojená s baseballem musí být schopná oddělit 

sportovní stránku od sociálně-ekonomické. 

Obr.č.5: Organizační struktura profesionálního baseballového klubu  

 

Zdroj: (Pedersen a Thibault, 2014), vlastní zpracování 



22 
 

3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je porovnání organizačních struktur a jejich 

základních ekonomických výsledků za rok 2016 u dvou národních sportovních 

organizací baseballu s následným doporučením na inovace.  

Pro dosažení těchto cílů je potřeba obě struktury analyzovat za pomocí informací 

získaných studiem legislativních veřejně dostupných zdrojů i od vedoucích pracovníků 

obou organizací.  

Úkoly práce: 

1) charakterizovat obě federace 

2) analyzovat a vymezit jejich organizační struktury  

3) popsat činnosti a kompetence jednotlivých organizačních struktur 

4) procentuálně vymezit příjmové a výdajové stránky rozpočtů 

5) na základě charakteristiky obou federací provést porovnání výsledků  

6) vypracovat návrh na inovaci pro obě federace 
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4 METODIKA PRÁCE 

Práce je koncipovaná jako kvalitativní výzkum. Konstrukce práce je popsaná 

v jednotlivých podkapitolách. 

4.1 Zdroje dat 

Ke sběru informací jsem využil jak primární, tak sekundární zdroje dat. Kotler a Keller 

(2013) definují rozdíl mezi sekundárními a primárními daty v tom, že sekundární data 

byla sebrána již v minulosti k jinému účelu, než je řešený problém a jsou veřejně 

přístupná, zatímco primární data jsou shromažďována za konkrétním účelem, nově a 

patří zadavateli výzkumu, který je nechal pořídit, nebo je pořídil on sám. 

Vlastnosti primárních dat: 

- jejich sběr je časově náročný 

- vyžadují dobrou přípravu, aby výsledky splnily očekávání 

- jejich pořízení je nákladné a přistupuje se k němu až tehdy, když k řešení 

problematiky nepostačují sekundární zdroje 

Vlastnosti sekundárních dat: 

- cena jejich pořízení je výrazně nižší než u primárních zdrojů 

- jsou zpravidla k dispozici při zahájení projektu 

- jde o opakovaně použitelná data, ale nejsou v žádném případě podřadná 

- nemusí být známa přesná metodika jejich získání 

- mohou přinášet data, která jsou pro jednotlivého řešitele projektu nedostupná 

- mohou být pro potřeby projektu zastaralá, nebo nemusí plně vyhovovat 

potřebám výzkumného projektu, protože jsou soustřeďována za jiným účelem 

(Management, Marketing, 2010). 

Data jsem čerpal z dokumentů ČBA a SBF veřejně dostupných nebo získaných od 

vedení obou národních organizací.  

4.2 Metody a techniky sběru dat 

Metody, které jsem využil pro získání důležitých a potřebných informací, jsou analýza 

dokumentů a hloubková interview. Obě tyto metody spadají do metod kvalitativního 

výzkumu.  
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Strauss a Corbinová (1999) považují za kvalitativní jakýkoliv výzkum, ve kterém se 

k výsledkům nedobereme za pomoci kvantifikačních způsobů (například statistické 

zpracování). Tito autoři uvádí tři základní části kvalitativního výzkumu.  

1) Údaje, které mohou pocházet z mnoha zdrojů.  Rozhovory a pozorování zde 

autoři považují za méně obvyklé zdroje údajů. 

2) Závěry nebo teorie, ke kterým docházíme za pomocí různých interpretačních a 

analytických postupů, které obsahují techniky konceptualizace údajů. 

3) Poslední část jsou podle autorů ústní a písemné zprávy. 

Právě tato třetí část kvalitativního výzkumu je ta, kterou využiji ve své bakalářské práci. 

První metoda, kterou jsem použil pro získání požadovaných dat ke zpracování celé 

práce, byla analýza dokumentů. Jansa (2012) přiřazuje analýzu dokumentů ke 

standartním metodám jak v kvantitativním, tak kvalitativním výzkumu. Odůvodňuje to 

tím, že se v dokumentech projevují jak osobní, tak skupinové vědomé či nevědomé 

postoje. Za dokumenty považuje kromě knih i novinové články, deníky, ale také 

například plakáty či obrazy. Důležité však je, že za dokumenty obecně považuje také 

veškeré stopy lidské existence. Za největší výhodu této strategie zkoumání považuje 

rozmanitost dokumentů, protože otevírá přístup k informacím, které by se jinými 

způsoby jen těžko získávaly.  

Předkládaná práce čerpá informace z úředních dokumentů, jimž jsou stanovy 

vrcholných orgánů a jednotlivých komisí. Dále zde využívám dokumenty volné ke 

stažení na internetových stránkách www.baseball.cz a www.baseballslovakia.com. 

Další použitou metodou byla hloubková interview, neboli hloubkové rozhovory, které 

Lukášová (2010) popisuje jako nestandardizovaný rozhovor uskutečňovaný na základě 

předem připraveného schématu. Tazatel nemá připravené přesné otázky, ale pouze 

tematické okruhy, v rámci nichž se ptá dotazovaného na volné dotazy a pružně reaguje 

na situaci, aby stimuloval odpovědi dotazovaného. Má interview byla provedena 

formou osobních rozhovorů s pracovníky na vedoucích pozicích obou federací. 

Výhodou osobního rozhovoru byla okamžitá reakce respondenta. Mé otázky byly 

směřovány hlavně k organizační struktuře jako celku a následně pak na určité nejasnosti 

v jednotlivých úsecích. U ČBA po primárním zpracování analytické části, jsem některé 

doplňující informace získal i prostřednictvím elektronického dotazování. 

http://www.baseball.cz/
http://www.baseballslovakia.com/
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Na závěr jsem provedl komparativní analýzu obou organizací. Rozdělení komparativní 

analýzy podle Batese a Mcgratha (2015) je zobrazeno v tabulce číslo 1. 

Tabulka č.1: Rozdělení komparace 

 

Zdroj: Bates, Mcgrath ( 2015, s.210) 

Pro tuto část byla nejdůležitější kombinace funkcí a procesů s externí stránkou, jelikož 

byly porovnávány funkce a procesy, jež vykoná vedení dvou různých neziskových 

organizací. Převážně jsem se zaměřil na porovnání funkcí, činností a kompetencí 

jednotlivých orgánů. 

4.3 Sběr dat 

Volně přístupná sekundární data jsem vyhledal na webových stránkách federací. 

Veškeré dokumenty, které volně přístupné nejsou, mi ochotně poskytly za ČBA 

výkonný ředitel František Přibyl a za SBF člen správní rady Martin Brunegraf. S těmito 

pracovníky jsem následně provedl při osobním kontaktu zmíněné hloubkové rozhovory, 

které probíhaly v období od června do července 2017 a byly zaznamenány na zvukový 

záznamník. Tyto pracovníci mi byli po celou dobu vypracování práce ochotně 

k dispozici buď prostřednictvím internetu, nebo telefonickým spojením k doplnění 

nejasností. Validitu odpovědí obou probandů lze potvrdit pomocí informací ze stanov a 

výročních zpráv.  

4.4 Zpracování a analýza dat 

Po předání všech domluvených dokumentů a uskutečnění všech dohodnutých setkání 

byla veškerá získaná data souhrnně analyzována. Vytvořil jsem přehled o činnostech a 

kompetencích jednotlivých orgánů a o strukturách obou organizací jako celku. 

Organizační struktury jsem pak hodnotil a porovnával mezi sebou. 
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4.5 Interpretace dat 

Na závěr jsem navrhl v rámci syntetické části soubor doporučení pro obě strany, která 

by měla vést k zefektivnění jejich struktur. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST  

V analytické části práce nejprve obě dvě federace charakterizuji a přiblížím jejich 

historii. Následně uvedu podrobnou analýzu jejich organizační struktury i s popisem 

změn za posledních 5 let. Po analýze struktur v komparační části provedu srovnání obou 

struktur, abych mohl v syntetické části navrhnout inovace pro zdokonalení.  

5.1 Charakteristika národních sportovních svazů 

Baseball, na rozdíl od jiných sportů má odlišné věkové rozdělení reprezentantů v každé 

kategorii, proto zde uvedu věkové hranice s příslušným názvoslovím. Nejmladší 

žákovská reprezentace vybírá svěřence z hráčů, kterým v daném roce je nebo bude 12 

let. Starší hráči pak jsou vybíráni do reprezentace kadetů, ve které mohou setrvat až do 

jejich 15 let. Následující kategorie je juniorská reprezentace, tedy výběr hráčů do 18 let 

a poslední kategorií, před samotnou seniorskou reprezentací je výběr do 21 let. 

5.1.1 Česká baseballová asociace (ČBA) 

Rok založení: 1993 

Předseda ČBA (2017): Petr Ditrich 

Charakteristické barvy, symboly: červená, modrá, bílá, 

Obr.č.6: Symboly ČBA (vlevo: národní symbol, vpravo: mezinárodní symbol) 

 

Zdroj: Česká baseballová asociace (2017) 

Historické úspěchy jednotlivých kategorií: 

Největší úspěch seniorské reprezentace: Mistrovství Evropy 2005 (Praha):         5. místo 

                                                                 Mistrovství Evropy 2012 (Rotterdam): 5. místo 

Největší úspěchy reprezentace do 21 let:  Mistrovství Evropy 2010 (Brno):        1. místo 

                                                                 Mistrovství Evropy 2014 (Třebíč):        1. místo 

                                                                 Mistrovství Světa 2014 (Tchaj-wan):    5. místo 

Největší úspěchy reprezentace juniorů:   Mistrovství Evropy 2011 (Gijon):         2. místo 

                                                                 Mistrovství Evropy 2013 (Praha):         2. místo 
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Největší úspěchy reprezentace kadetů:   Mistrovství Evropy 2004 (Choceň):       1. místo 

                                                                 Mistrovství Evropy 2007 (Jablonec):    1. Místo 

Největší úspěchy reprezentace žáků:  9x první místo na Mistrovství Evropy (2003, 

2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015) 

Sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6 – 160 17 

 

Historie současné ČBA 

Podle Františka Přibyla (2017), Český svaz softballu a baseballu vznikl v r. 1976. V 

roce 1990 jsme se stali členy CEB. Po rozdělení Československa v r. 1993 se společný 

svaz pro baseball a softball rozdělil na dva samostatné. Přes náročné začátky 

(baseballová část výrazně menší a většina funkcionářů pokračovala hlavně v softballu, 

ČBA přebrala i určité dluhy) rozdělení přineslo možnost nové éry tohoto sportu. Hned 

první volby stabilizovaly hnutí, prvním předsedou byl zvolen Petr Ditrich, (tedy osoba, 

která je na postu předsedy i pro tento rok). V původní organizační struktuře figurovalo 

pouze 5 lidí. Koncem roku 1993 přichází z bývalého společného svazu Jan Bagin, 

kterého roku 1995 střídá Jiří Votinský. Poslední změnou ve vedení bylo zavedení nové 

pozice výkonného ředitele roku 2005, kterou obsadil František Přibyl.  

Asociace od začátku svého působení řešila problémy s nedostatkem hřišť a s výkonností 

reprezentace. Díky nadšení členů jednotlivých oddílů a centrálním investicím 

z programů MŠMT v průběhu dvaceti let vzniká 6 nových areálů. Problém výkonnosti 

reprezentace, která v roce 1994 skončila až na pátém místě Mistrovství Evropy skupiny 

B, se začal řešit využitím Amerických trenérů jak v reprezentacích, tak v samotných 

oddílech. Od roku 1996 se Česká Republika stala stabilním členem A skupiny. 

ČBA tedy buduje svoji silnou a stabilní organizaci, důsledně plní veškeré závazky a 

postupuje žebříčkem zemí ve světě. V domácí konkurenci sportů se baseball pohybuje 

stabilně ve třetí desítce sportů, co se týče členské základy a to i přes vyřazení baseballu 

z olympijských sportů. Baseball by se navíc do programu olympijských her měl vrátit 

roku 2020 v Tokiu.  

Počet oddílů ČBA se v roce 2016 oproti letům 2014 a 2015 o 3 zvýšil na 56. Počet 

členů má taktéž stoupající tendenci. Z dokumentů ČBA bylo možné vypozorovat změny 

v počtech členů v každé věkové kategorii, viz graf číslo 1. Pro pochopení grafu uvádím, 
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že značka U je odvozena z Anglického pojmu under, neboli pod. Tedy například U18 

znamená věková kategorie do 18 let.  

Graf č.1: Počet členů ČBA 2016, 2015, 2014 

 

Zdroj: Votinská (2014, 2015, 2016), vlastní zpracování 

Český baseball má své osobnosti a úspěšné sportovce. Osobnosti, které se dostali do 

síně slávy Českého baseballu, jsou jednak úspěšní sportovci se svými hráčskými 

výkony (Jan Bagin, Pavel Budský, Jiří Maršálek, Bohumil Bílek, Richard Hauba, 

Bohumil Čuta, Miroslav Duffek a Milan Pojer) a jednak osobnosti, které výrazně 

pomohli v oblasti rozvoje českého baseballu (Daniel Bagin, Pavel Brychta, Aleš Hrabě, 

Radim Kepák, Igor Kratochvíl, Zdeněk Ploskonka a Miroslav Vojtíšek).  

I když hlavním cílem a snem každého baseballisty na světě je zahrát si nejvyšší 

americkou ligu Major League Baseball a 11 českým hráčům se podařilo získat 

profesionální kontrakt s Americkými organizacemi (Martin Červenka, Jan Novák, Pavel 

Budský, Petr Čech, Daniel Vavruša, Marek Minařík, Tomáš Sýkora, Matěj Hejma, 

Štěpán Havlíček, Jakub Toufar, Jakub Hajtmar), žádný hráč zatím nedostal možnost 

zahrát si v MLB.  

Nejúspěšnější Martin Červenka (Kotlářka Praha) v roce 2009 podepsal profesionální 

smlouvu s Clevelandem Indians a tento rok se mu podařilo dostat do třetího nejvyššího 

6908 6780 

5898 

3109 
3575 

2888 

406 406 316 527 489 450 572 578 559 637 548 525 

1656 
1165 1167 

2016 2015 2014

Počet členů jednotlivých kategorii ČBA 

Členové ČBA celkově 19+ U18 U16 U14 U12 U10



30 
 

stupně Amerických ligy. Další je Jakub Sládek (Kotlářka Praha), který podepsal v roce 

2012 profesionální smlouvu v Japonsku s týmem Ishikawa Million Stars a zapsal se tak 

do historie jako jediný Čech, který hrál Japonskou ligu.  

5.1.2 Slovenská baseballová federace (SBF) 

Rok založení: 1993 

Předseda SBF: Dušan Noga 

Charakteristické barvy, symboly: modrá, bílá 

Obr.č.7: Symbol SBF 

 

Zdroj: Slovenská baseballová federace (2017) 

Historické úspěchy jednotlivých kategorií: 

Největší úspěch seniorské reprezentace:  

Kvalifikace na mistrovství Evropy (2002)                                                              2.místo 

Kvalifikace na mistrovství Evropy (2015)                                                              2.místo  

Největší úspěchy reprezentace do 21 let: Mistrovství Evropy (2006)                    5. místo   

Největší úspěchy reprezentace juniorů: Mistrovství Evropy (2003)                    10. místo   

Největší úspěchy reprezentace kadetů:                                                                      žádné 

Největší úspěchy reprezentace žáků: Mistrovství Evropy (2016) Třebíč                8.místo  

Sídlo: Junácká 6, Bratislava – 832 80 

Historie současné SBF 

Podle Martina Burengrafa (2017) vznikla na Slovensku první organizovaná soutěž 

v roce 1991, Bratislavská baseballová liga, kde hrály týmy z Bratislavy a Trnavy. 

Celostátní soutěž se hrála od roku 1992. Po rozpadu Československa vznikla moderní 

Slovenská baseballová federace. Prvním prezidentem SBF se stal Branislav 

Strenčanský. Její byly začátky byly také náročné. Baseballová federace nikdy nebyla 

společná se Slovenskou softballovou federací, čímž odpadl problém rozdělování 

funkcionářů. Další přiblížení historie slovenského baseballu je bohužel obtížné, jelikož 

poslední ročenka federace byla napsaná v roce 1998.  
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Největší problém slovenské baseballové federace tkví v nedostatku finančních  

prostředků nutných k vybudování profesionální organizační struktury. Dodnes je patrná 

absence základních rozvojových orgánů v této struktuře. SBF bojuje ve špatných 

podmínkách ze strany státu, který sport ani jeho rozvoj nepodporuje takovou mírou, 

jako u nás.  

Je potřeba vyzvednout obrovské úsilí individuálních členů federace, kteří hlavně svým 

úsilím drží slovenský baseball na hranici zdravého chodu. Mezi největší osobnosti SBF, 

které přispěli obrovskou měrou k jejímu rozvoji patří Martin Brunegraf, Pavol Teslík 

(Apollo Bratislava), František Bumpta (Spiders Bratislava) a Ronald Kupka (Angels 

Trnava). 

I přes nepřízeň amatérských podmínek slovenského baseballu se podařilo několika 

hráčům dostat do hledáčků MLB týmů (Jakub Ižold, Martin Zatko, Martin Bosý, Šimon 

Procháczka). Tito hráči měli tu čest dostat se na MLB kemp, kam je každý rok vybráno 

pouze několik desítek talentů z celé Evropy, aby před zraky skautů všech Amerických 

organizací šest týdnů trénovali a hráli zápasy. Jenom jednomu z nich se však povedlo 

podepsat profesionální smlouvu. V roce 2012 podepsal Jakub Ižold profesionální 

smlouvu s týmem Cincinnati Reds a tím je považovaný za doposud nejúspěšnějšího 

baseballistu vychovaného Slovenským baseballem. Počet členů a členských klubů je za 

poslední tři roky klesající. V roce 2014 SBF zastřešovala 16 klubů a obsahovala 712 

členů. V roce 2015 se počet klubů snížil na 14 a počet členů na 692. Ke dni 31.12.2016 

je počet členů SBF 683 a členských klubů 14 stejně jako v roce 2015. 

5.2 Organizační struktury obou národních svazů 

Dále uvedu organizační struktury obou federací a podrobně rozeberu činnosti 

jednotlivých úseků těchto struktur.  

5.2.1 Analýza organizační struktury České baseballové asociace 

Organizační strukturu ČBA možno považovat za poměrně atypickou. První tři úrovně 

jsou tvořeny velice úzkým rozpětím. Ovšem mezi třetí a čtvrtou úrovní se následně 

vytváří velký přelom v rozpětí, a jak je vidět na obrázku číslo 8, jediná buňka třetí 

úrovně, sekretariát ČBA, má na starosti delegaci úkolů od výkonného výboru a kontrolu 

nad plněním stanov všech komisích a regionů. 
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Obr.č.8: Organizační struktura České baseballové asociace 

 

Zdroj: František Přibyl (2017), vlastní zpracování 

Úseky čtvrté úrovně pak fungují jako samostatné odborné orgány. Předseda a členové 

těchto orgánů jsou jmenováni Výkonným výborem ČBA (dále v textu jen Výkonný 

výbor nebo VV). Někteří členové Výkonného výboru zastávají také funkci předsedy 

odborné komise. Všechny tyto komise a jejich předsedové vykonávají základní činnosti 

v oblastech jím svěřených kompetencí, které jsou napsané v jejich statutech, (nepočítaje 

Kontrolní komisi ČBA (dále v textu jen Kontrolní komise nebo KK), která má své 

vlastní činnosti a kompetence spojené s vyšším postavením v úrovni organizace. Zdroj 

těchto informací byl interní dokument Stanovy odborných komisí ČBA 2017.  

 Základní činnosti komisí jsou: 

- navrhovat opatření v oblastech jim svěřených jejich statuty 

- zpracovávat dle jejich statutu, případně na žádost výkonného výboru, jakož i 

iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a 

rozhodnutím, a předkládat je k dalšímu projednání VV 

- jednání komisí řídí jejich předseda, případně jím pověřený člen 

- o každém jednání komisí se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, 

případně jiný, předsedou pověřený člen 
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- předsedové komisí jsou oprávněni přizvat na jednání komise odborníky a to 

podle druhu projednávané problematiky, (kromě Lékařské, Disciplinární a 

Marketingové komise, zde mají toto oprávnění všichni členové komise) 

- na jednání komisí mají přístup též členové VV, ředitel Sekretariátu, výkonný 

ředitel ČBA a členové Kontrolní komise  

- komise využívá služeb sekretariátu ČBA způsobem stanoveným organizačním 

řádem ČBA a ředitelem sekretariátu ČBA 

- za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové komisí obdržet 

odměnu, kterou stanoví Sportovně-technická komise a schválí výkonný výbor 

V dalších podkapitolách věnovaných přímo komisím budou popsány jejich kompetence 

a význam těchto kompetencí pro Výkonný výbor, co z jejich rozhodnutí v oblastech jim 

svěřených bere na vědomí a co na jejich doporučení následně schvaluje.  

O tom, že ČBA funguje velmi stabilně, existuje několik důkazů. Jako první možno 

uvést, že za posledních pět let nastala pouze jediná změna v organizační struktuře, která 

je považována za pozitivní, protože řeší změnu v oblastech. Zastaralou myšlenku oblastí 

Praha, Jižní Morava, Severní Morava atd., nahradila revoluční myšlenka regionálních 

pracovišť Severozápad, Severovýchod atd., která tak otevřela možnost zaplnění 

prázdných míst na mapě České Republiky, prostor pro vznik nových klubů a zvýšení 

kompetitivnosti v rámci jednotlivých regionů. Druhým důležitým faktorem je opětovné 

zvolení Petra Ditricha na post předsedy výkonného výboru, který zároveň plní funkci 

statutárního orgánu.  

Parlament ČBA (dále v textu jen Parlament) 

Stanovy spolku Česká baseballová asociace (2017) přesně definují co to je Parlament, 

Výkonný výbor, Kontrolní komise, Regiony, Sekretariát ČBA a představují práva a 

povinnosti členu ČBA a Oddílů. Národní sportovní svaz se skládá z několika desítek 

sportovních klubů. Každý klub musí mít možnost podílet se na řízení organizační 

struktury, tedy na řízení celého svazu a to prostřednictvím Parlamentu 

Parlament je nejvyšším orgánem Asociace. Jeho jednání, které svolává Výkonný výbor 

minimálně jednou za rok, se mohou zúčastnit všichni členové Asociace. Každý oddíl, 

který v době konání splňuje podmínku, že disponuje alespoň dvaceti vlastními členy, 

jež jsou zároveň Klubovými členy Asociace, a má k datu konání Parlamentu uhrazené 

vůči Asociaci a Regionu veškeré své finanční či jiné závazky, má při hlasování v rámci 
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Parlamentu jeden základní hlas. Celkově však mohou mít kluby až 4 hlasy a to pokud 

splňují jednotlivé podmínky k udělení dalšího hlasu. Tyto hlasy jsou takzvaně hlasy 

rozhodujícími. Za oddíl smí během zasedání Parlamentu vystupovat a hlasovat pouze 

jeho statutární orgán, popřípadě písemně zmocněný zástupce.  

Podmínky udělení dalšího hlasovacího práva: 

- účast minimálně jednoho družstva Oddílu v soutěžích v rámci svého regionu 

organizovaných Asociací v podkategoriích do devíti, jedenácti a třinácti let. 

Celkem tedy minimálně tři družstva v podkategoriích do třinácti let 

- účast minimálně jednoho družstva Oddílu v soutěžích v rámci svého regionu 

organizovaných Asociací v podkategorii do patnácti a do osmnácti let; celkem 

tedy minimálně dvě družstva v podkategoriích do osmnácti let  

- účast alespoň jednoho družstva Oddílu v některé z mužských soutěží 

organizovaných Asociací v posledním jejím plně dokončeném ročníku 

Do působnosti Parlamentu náleží: 

1) schvalování stanov a jejich změny 

2) schvalování Jednacího  řádu  ČBA a Volebního  řádu  ČBA 

3) schvalování zprávy o hospodaření Asociace 

4) schvalování zprávy o činnosti Výkonného výboru  

5) schvalování zprávy Kontrolní komise 

6) schvalování  členů  odborných komisí 

7) schvalování rozpočtu na následující kalendářní rok 

8) rozhodování o udělení tzv. „čestného uznání“ (síň slávy) takovému jednotlivci, 

který významným způsobem přispěl k rozvoji baseballu v České republice či 

zahraničí a je tak považován za význačnou osobou baseballového hnutí 

9) volba předsedy a členů Výkonného výboru  

10) volba předsedy a členů Kontrolní komise 

11) vykonávat další působnost dle stanov ČBA 

Parlament rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných zástupců Oddílů, s výjimkou 

hlasování o změně stanov a návrhu na zrušení Asociace, kde je zapotřebí dvoutřetinová 

většina přítomných zástupců Oddílů. 
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Výkonný výbor ČBA 

Výkonný výbor ČBA má pět členů, kteří jsou voleni Parlamentem. Jeho členy jsou 

předseda Asociace, místopředseda pro mezinárodní oblast, místopředseda pro  řízení 

soutěží,  místopředseda pro rozvoj a člen místopředseda pro marketing a finance. 

Volební období těchto členů je čtyřleté. 

Jednat jménem Výkonného výboru a zároveň pozici statutárního orgánu, jak již bylo 

zmíněno na začátku této podkapitoly, vykonává předseda Asociace, který také řídí 

činnost Výkonného výboru. V případě jeho nepřítomnosti je oprávněn jednat jménem 

VV a řídit jeho činnosti pověřený místopředseda Asociace. 

Každý člen má při jednání jedno hlasovací právo. VV je usnášeníschopný, sejde-li se 

nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je pravomocné, hlasuje-li pro něj 

nadpoloviční většina všech členů Výkonného výboru.  

Oprávnění Výkonného výboru: 

- zřizovat pro jednotlivé oblasti činnosti odborné komise, jejichž existenci a 

složení následně schvaluje Parlament  

- delegovat pravomoci, povinnosti a kontrolu jejich plnění jednotlivým komisím  

- rozhodovat o založení i zrušení Regionu, schvalovat stanovy daného Regionu a 

podávat návrh na jeho zápis příslušnému rejstříkovému soudu 

- zřizovat Sekretariátu a stanovit povahu a činnosti a jeho personálního obsazení  

- vydávat vnitřní předpisy Asociace  

- vydávat “Zpravodaj“, který je oficiálním tiskovým orgánem Asociace 

distribuovaným do všech Oddílů 

- navrhovat a schvalovat rozpočet na daný rok  

Rozpočet 

Každá komise připravuje podklady pro rozpočet pro dané období a předkládá je 

Výkonnému výboru, který následně schvaluje jednotlivé pasáže a následně vytvoří 

komplexní návrh na rozpočet celé Asociace, který je schvalován na následném zasedání 

Parlamentu.  
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Grafické znázornění příjmové a výdajové části rozpočtu České baseballové asociace 

roku 2016 je uvedené na grafu číslo 2, který byl zpracován z interního dokumentu ČBA 

Rozpočet 2016.  

Graf č.2: Procentuální příjmy ČBA v roce 2016 

 

Zdroj: ČBA, vlastní zpracování 

Graf číslo 1 znázorňuje procentuální příjmy Asociace, které v loňském roce činily 

18 493 317 Kč. Tato suma byla rozdělena do 3 základních skupin podle způsobu získání 

finanční částky. První a největší skupinou jsou příjmy od organizací. Sem řadíme 

sponzory, dotace od českého olympijského výboru a ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Peníze od organizací tvořily 84% celkových příjmů, tedy 15 534 243 Kč. 

Už z toho je vidět, že tato příjmová stránka je pro fungování Asociace stěžejní. Druhá 

příjmová skupina je označovaná jako vnitřní. Zde se nachází příspěvky oddílů 

(startovné v soutěžích, registrace, přestupy, poplatky), úroky a zpětné platby. Z této 

skupiny Asociace získala 2 899 875 Kč. Z celkových příjmů tato částka činila 15,7%. 

Poslední skupina byla Fond potřebným Baseball Czech, tedy neziskový fond založený 

členy Asociace v době, kdy si ČBA nemohla dovolit komplexní úhradu cestovních a 

ubytovacích nákladů jednotlivých reprezentací. Tento fond má za úkol pomoc 

reprezentantům, kteří si to nemohli sami dovolit s úhradou zbylých nákladů. Vloni se 

touto cestou vybralo 59 199 Kč tedy 0,3 procenta celkových příjmů.  

 

Příjmy ČBA 2016 

od organizací = 84%

vnitřní = 15,7%

Fond potřebným Baseball
Czech 2016 = 0,3%
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Graf č.3: Procentuální výdaje ČBA v roce 2016 

 

Zdroj: ČBA (2017), vlastní zpracování 

Zatímco diverzifikování příjmové stránky rozpočtu bylo velmi úzké, pouze na 3 

skupiny, výdajová stránka jak můžeme vidět na grafu číslo 3 je rozdělena do šesti 

skupin.  

Největší výdaje (48,7% z celkového rozpočtu) byly vkládány do skupiny reprezentace, 

která je rozdělena na jednotlivé věkové kategorie a kategorii soutěže CEB (Evropská 

baseballová konfederace), kam směřují z ČBA rozpočtu peníze za kongresy, jednání, 

členské poplatky a poplatky za účasti v soutěžích. Výdaje v jednotlivých věkových 

kategoriích jsou dále rozděleny na mzdové náklady realizačních týmů, materiál, 

zdravotní podporu, soustředění, cestovní a ubytovací náklady atd. Celkově bylo za 

reprezentaci v roce 2016 uhrazeno 9 616 156 Kč. 

V oblasti soutěží bylo využito 4 842 505 Kč, tedy 24,5% celkových výdajů. Sem patří 

hlavně výdaje za míče, výdaje na pořádání soutěží, mistrovství republiky 

mládežnických soutěží a jako poslední podpora regionů a regionálních pracovišť.  

Následují dvě jsou asi nejdůležitější části pro budoucí pozitivní progres organizace. 

První z nich je rozvoj, který v roce 2016 tvořil 7,2% výdajů, tedy 1 429 800 Kč. Sem 

patřily hlavně mládežnické programy na rozvoj současných hráčů (akademie, 

tréninková centra), ale také sem patří rozvojové projekty na podporu vzniku nových 
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oddílů. Kromě těchto programů a projektů do této výdajové stránky řadí ČBA ještě 

školení trenérů, rozhodčích a zapisovatelů. Druhá z těchto dvou prioritních kategorií je 

marketing. Sem spadají veškeré marketingové kroky a komunikace s veřejností a na tuto 

část ČBA vydala v roce 2016 celkem 572 667 Kč, tedy pouhé 3% z celkového rozpočtu.  

Finančnímu úřadu bylo zaplaceno 64 440 Kč jako daň z přidané hodnoty. Fondu 

potřebným Baseball Czech bylo zaplaceno 131 443 Kč. Poslední výdajová položka byla 

provoz Asociace. Sem spadaly mzdy pracovníkům, odměny vybavení, nájmy atd. 

Celková částka vynaložená na provoz byla 3 098 640 Kč.    

Kontrolní komise ČBA 

Kontrolní komise je tvořena třemi členy, kteří jsou voleni Parlamentem ČBA. Ti ze 

svého středu volí předsedu této komise. Tito členové nesmí být současně členy 

Výkonného výboru ČBA. Volební období členů je čtyřleté. Každý člen má jedno 

hlasovací právo. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina 

všech členů Kontrolní komise ČBA. 

Tato komise má 4 hlavní kompetence: 

- kontrola, zda jsou záležitosti Asociace řádně vedeny a vykonává-li Asociace 

svou činnost v souladu se svými stanovami a právními předpisy  

- dozor nad činností Výkonného výboru Asociace 

- účastnit se veškerých schůzí Výkonného výboru a zasedání jakéhokoliv jiného 

orgánu Asociace 

- podat žádost Výkonnému výboru na svolání mimořádného Parlamentu ČBA 

Sekretariát ČBA 

Členové sekretariátu jsou jmenováni Výkonným výborem, který také stanovuje i 

konkrétní oblasti činností každého z členů sekretariátu.  

Jeho členy jsou:  

- Předseda, který je zároveň i předseda Výkonného výboru 

- Výkonný ředitel, který vykonává hlavní spojnici mezi Výkonným výborem a 

buňkami čtvrté organizační úrovně  

- Asistentka pro administrativní záležitosti 
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- Asistent pro evidenci a zpracování administrativních podkladů sportovního 

materiálu 

- Asistent pro PR, který má za úkol publikaci článků a informací na stránkách 

Asociace.  

Každý z těchto členů je zodpovědný pouze za svůj rozsah činností a nebere tak 

zodpovědnost za případné selhání, nebo pozdní zpracování povinností jiného člena. 

Sekretariát zpracovává veškeré úkoly, které Výkonný výbor deleguje jednotlivým 

úsekům a následně vyhodnocuje, zdali a jakým způsobem byly tyto úkoly splněny. 

Výslednou zprávu pak předává statutárnímu orgánu.   

Regiony 

Regiony jsou pobočnými spolky Asociace a jejími územně organizačními jednotkami. 

Asociace i přes to, že Regiony podléhají pod její organizační strukturu, neručí za dluhy 

a neodpovídá za závazky a hospodaření Regionů, stejně tak Regiony neručí za dluhy a 

neodpovídají za hospodaření Asociace. Stručně lze Regiony definovat jako samostatně 

operující buňky, skrze které Asociace rozvíjí povědomí o baseballu v jednotlivých 

částech České republiky. Regiony naopak plní základní povinnosti stanovené všem 

oddílům, individuálním i klubovým členům Asociace (viz tabulka č. 2) a dodávají na 

vrcholové republikové akce nejlepší týmy, které se utkají každý rok na konci sezóny na 

Mistrovství České republiky v jednotlivých kategoriích. 

Tabulka č.2: Práva a povinnosti Oddílů, individuálních a klubových členů ČBA 

Zdroj: Stanovy spolku Česká baseballová asociace (2017), vlastní zpracování 
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Sportovně-technická komise (STK) ČBA 

Hlavním posláním této komise je v rámci svých kompetencí odborně řídit soutěže. 

Skládá se ze 4 členů, z nichž jeden je předseda komise, který vede jednání, schvaluje 

zápis z jednání, funguje jako základní komunikační kanál s Výkonným výborem ČBA a 

je oprávněn pozvat na jednání komise odborníky a to podle druhu projednávané 

problematiky. 

Kompetence Sportovně-technické komise: 

- příprava termínové listiny  

- příprava rozpisů soutěží a turnajů řízených ČBA   

- pravidelné revidování soutěžních řádů 

- úzká spolupráce s Komisí rozhodčích a Legislativní a přestupkovou komisí a 

schvalování navrhovaných úprav těchto komisí  

- zajišťování nominace rozhodčích  

- revidování změn pravidel 

- kontrola plnění povinností dle soutěžních řádů 

- příprava podkladů pro rozpočet v oblasti soutěží 

- příprava dalších materiálů na základě žádosti VV ČBA 

- možnost vyjádřit se k materiálům předložených ostatními komisemi 

Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány 

Výkonnému výboru. K platnosti některých usnesení STK je nutné, aby je předem 

schválil, případně vzal na vědomí VV. 

Komise mládeže a rozvoje (KMR) ČBA 

Hlavním posláním KMR je v rámci svých kompetencí vytvářet kompletní strukturu 

práce s mládeží, metodické nastavení mládežnických soutěží a navrhovat patřičná 

opatření týkající se mládeže a rozvoje mládeže. KMR v tomto tvoří osm členů, z toho 

jeden plní funkci předsedy komise,  

Kompetence Komise mládeže a rozvoje: 

- vypracování a naplnění koncepce rozvoje mládeže pro dané období 

- příprava rozpočtu a kontrola jeho plnění v rámci realizace této koncepce 

- příprava podkladů pro VV k rozhodování o jednotlivých krocích této koncepce 
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Výkonný výbor na základě činností KMR bere na vědomí termíny akcí mládeže a 

rozvoje ČBA a rozpočet v oblasti mládeže a rozvoje. Následně na základě těchto 

činností schvaluje změny pravidel v systému mládeže a rozvoje a změny 

v dokumentech tykajících se mládeže a rozvoje.  

Trenérsko-metodická komise (TMK) ČBA 

Hlavním úkolem komise je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast vzdělávání 

trenérů. Jejich činností je tedy spolupráce s instituty celoživotního vzdělávání, příprava 

a vedení trenérských klinik, spolupráce s oddíly a oddílovými trenéry a komunikace se 

zahraničními lektory v rámcích programů „envoy“ (rozvoj). V současné době je komise 

složena z čtyř členů a předsedy.  

Kompetence Trenérsko-metodické komise: 

- příprava koncepcí trenérského vzdělání a metodiky 

- návrh kritérií podpory v oblasti trenérského vzdělání 

- příprava podkladů pro rozpočet v oblasti trenérského vzdělání 

- návrh změn a kritéria trenérských licencí včetně znění předpisu povinností 

oddílů o trenérském vedení u jednotlivých týmů 

- pravidelné revidování soutěžních řádů ve spolupráci s STK 

Na základě činností a plnění kompetencí TMK bere na vědomí termíny školení trenérů 

ČBA, nominace lektorů na školení trenérů a rozpočet v oblasti vzdělávání trenérů ČBA. 

Výkonný výbor na základě doporučení od TMK schvaluje nominaci trenérů do 

realizačních týmů jednotlivých reprezentací, změny pravidel v systému vzdělávání 

trenérů a změny v dokumentech týkající se vzdělávání trenérů. 

Komise rozhodčích (KR) ČBA 

Hlavní úkol Komise rozhodčích je rámci svých kompetencí odborně řídit rozhodčí a 

zajišťovat dostatek kvalifikovaných rozhodčích na baseballové zápasy v České 

republice.  

Kompetence KR: 

- ve spolupráci s STK navrhovat změny pravidel 

- příprava manuálu rozhodčích 

- vyhodnocování zpráv o utkání 
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- navrhování odměn jednotlivým rozhodčím 

- příprava výukových materiálů pro rozhodčí 

- pořádání klinik, seminářů a školení pro rozhodčí 

- zajišťování mimosezonní přípravy rozhodčích  

- návrh nominací rozhodčích na mezinárodní turnaje, školení a stáže v zahraničí 

- ve spolupráci s regionálními koordinátory se KR podílí na chodu a rozvoji 

rozhodčích v jednotlivých regionech 

- zajišťování sponzorů a partnerů pro rozhodčí 

- spolupráce se všemi střešními organizacemi  

Na základě plnění činností KR bere Výkonný výbor na vědomí nominaci rozhodčích na 

zápasy, aktualizovaný soutěžní řád, nominaci rozhodčích na zápasy, turnaje, kliniky a 

stáže v zahraničí a odměny pro rozhodčí. Na základě doporučení této Komise následně 

schvaluje výukové materiály pro rozhodčí. 

Zapisovatelská komise (ZK) ČBA 

Primárními úkoly Zapisovatelské komise je v rámci svých kompetencí odborně řídit 

oblast zapisovatelů a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti zapisovatelů a 

dalších s tím souvisejících oblastí ČBA. V letošním roce má ZK pouze 2 členy a 

předsedu, což je k přihlédnutí enormně vysokého počtu kompetencí této Komise dost 

nízké číslo. 

Kompetence Zapisovatelské komise ČBA: 

- příprava koncepcí rozvoje a řízení oblasti zapisovatelů 

- metodické řízení oblasti zapisovatelů 

- řízení vzdělávacích procesů zapisovatelů na jednotlivých úrovních 

- návrh povinností oddílů v oblasti zapisovatelů 

- stanovení povinností zapisovatelů a kritérií pro přidělení licencí zapisovatelům 

- ve spolupráci s kluby řízení nominací zapisovatelů do soutěží, jejichž povinností 

je mít oficiálního zapisovatele 

- kontrola a sankciování zapisovatelů v celostátních soutěžích 

- návrh způsobu a výše odměňování zapisovatelů v celostátních soutěžích 

- návrh zapisovatelů na post mezinárodních zapisovatelů 

- nominace mezinárodních zapisovatelů na mezinárodní akce v případě, že je o to 

požádáno 
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- návrh kandidátů na post členů mezinárodních orgánů zřízených CEB či IBAF 

pro oblast zapisovatelů 

- příprava podkladů pro rozpočet v oblasti zapisovatelů 

- vyjádření se k materiálům předloženým ostatními komisemi 

Na základě činnosti ZK bere Výkonný výbor na vědomí: povinnosti zapisovatelů, 

seznam pozvaných osob na školení zapisovatelů, seznam zapisovatelů navržených pro 

udělení licencí, informace o udělených sankcí a zhodnocení činnosti jednotlivých 

zapisovatelů, podmínky pro přidělení licencí zapisovatelů.  

Dále po předložení veškerých materiálů od Zapisovatelské komise VV schvaluje: 

koncepci oblasti zapisovatelů a její změny, nominace mezinárodních zapisovatelů a 

nominace na post člena mezinárodních orgánů zřízených CEB, nebo IBAF pro oblast 

zapisovatelů, pravidla čerpání rozpočtovaných prostředků v oblasti zapisovatelů, návrh 

způsobu a výše odměňování zapisovatelů v celostátních soutěžích, znění prováděcích 

předpisů k plnění pravomocí a povinností ZK a jejich změny. 

Legislativní a přestupní komise (LPK) ČBA 

Základní cíl LPK je v rámci svých kompetencí dohlížet na přestupy a hostování mezi 

subjekty ČBA. Mimo jiné velmi úzce spolupracuje s STK na rozvoji soutěží řízených 

ČBA. I tato komise stejně jako ZK se skládá z 2 členů a předsedy.  

Rozsah celkové činnosti této Komise lze vyčíst z těchto kompetencí: 

- zpracování požadavků úprav přestupního řádu 

- zpracování žádosti o přestup a hostování přijaté od subjektů ČBA 

- komunikace s advokátní kanceláří na profesionálním posouzení či návrhu změn 

přestupního řádu a dalších legislativních dokumentů 

- řešení sporů podle přestupního řádu 

- kontrola výše výchovného a návrh změn v nastavení výchovného 

- řešení dalších drobných agend spojených s přestupy 

Na základě vytvořených materiálů Výkonný výbor bere na vědomí termíny pro přestupy 

a hostování a schvaluje změny v přestupním řádu, přestupy a hostování přijaté od 

subjektů ČBA, výši výchovného za přestup či hostování přijaté od subjektů Asociace.  
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Lékařská komise (LK) ČBA 

Hlavním posláním LK je v rámci svých kompetencí hledat cesty k zajištění kvalitní 

lékařské péče baseballu v České republice a hledání nových poznatků a doporučení ve 

sportovním lékařství se zaměřením na baseball. Dávat podněty VV, čí příslušným 

odborným komisím. V současné době tuto Komisi řídí předseda a dva členové.  

Mezi základní kompetence LK patří: 

- příprava lékařské koncepce pro celou Asociaci a dozor nad jejím plněním 

- podávání návrhů sportovních omezení v mládežnických kategoriích, především 

v oblasti počtu nadhozů, typů nadhozů, apod. 

- pravidelné revidování existujících a platných návrhů sportovního omezení v 

mládežnických kategoriích 

- návrh lékařských týmů jako součást realizačních týmu reprezentací všech 

kategorií na vrcholné turnaje v daném roce 

- návrh odměn členům spolupracujícím s Lékařskou komisí 

- posuzování žádosti o zdravotní výjimky ze soutěžních řádů týkající se účasti 

hráčů mladších kategorií ve starších kategoriích, účast dívek v kategoriích, jež 

jsou určeny pouze chlapcům a mužům, atd. 

Výkonný výbor na základě činnosti LK bere na vědomi roční plnění lékařské koncepce, 

revizi existujících platných návrhů sportovního omezení v mládežnických kategoriích, 

výsledky posouzení žádostí o zdravotní výjimky ze soutěžního řádu, lékařské týmy jako 

součásti realizačních týmů reprezentací všech kategorií a schvaluje lékařskou koncepci 

na dané období, návrhy na sportovní omezení v mládežnických kategoriích, odměny 

členům spolupracujícím s lékařskou komisí, rozpočet v kapitolách zdravotní péče a 

zdravotní podpory na následující období. 

Disciplinární komise (DK) ČBA 

Hlavním úkolem DK je v rámci svých kompetencí projednávání všech disciplinárních 

provinění, tj. všechna provinění účastníků, kteří jsou členy ČBA v rámci baseballových 

utkání, organizovaných kteroukoliv složkou ČBA a to bez ohledu, zda je provinilý 

členem některé z organizací sdružených v ČBA či nikoliv. Jedná se o další z komisí, 

která je složena z 3 členů, z kterých jeden plní funkci předsedy.  
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Jejich hlavní kompetence jsou: 

- projednání veškerých disciplinárních provinění na základě dodaných podnětů 

- vydání rozhodnutí k projednávaným disciplinárním proviněním 

- navrhování změn v disciplinárním řádu 

Na základě výsledků činnosti disciplinární komise VV bere na vědomí rozhodnutí 

o disciplinárním provinění, zápisy z jednání DK a schvaluje změny v disciplinárním 

řádu a odměny členům disciplinární komise. 

Marketingová komise (MK) ČBA 

Primární cíl činnosti MK je v rámci svých kompetencí hledat cesty k neustálému 

zvyšování popularity baseballu v České republice a hledání příležitostí k získávání 

prostředků na rozvoj baseballu. Dávat podněty obchodnímu oddělení, případně VV, či 

příslušným odborným komisím. Současně sledovat podobu mediální prezentace a 

marketingové aktivity baseballu a navrhovat příslušná opatření. 

Činnosti MK vychází z těchto kompetencí:  

- příprava koncepce komunikace ČBA  

- dozor nad přípravou komunikačního plánu na dané období obchodním 

oddělením  

- dozor nad realizací komunikačního plánu nad daným oddělením  

- příprava marketingové koncepce na dané období  

- dohlíží ve spolupráci s obchodním oddělením nad plněním marketingové 

koncepce  

- pravidelné revidování produktů ČBA a optimalizace těchto produktů  

- ve spolupráci s obchodním oddělením příprava rozpočtu v kapitole marketing na 

následující období  

- dozor nad plněním nastaveného rozpočtu v kapitole marketing na stávající 

období  

- Spolupráce s STK na zatraktivnění elitních soutěží organizovaných ČBA  

- podávaní návrhů na organizační úpravy obchodního oddělení  

- předávání podnětů společnosti Baseball s.r.o. vedoucí k rozvoji této společnosti  

- ve spolupráci s dodavatelem IT navrhování řešení vedoucí ke zvýšení atraktivity 

baseballu v České republice 
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Na základě činností v rámci kompetencí MK výkonný výbor bere na vědomí pololetní 

plnění komunikačního plánu, pololetní plnění marketingové koncepce, návrh termínů 

jednání MK, zápisy z jednání MK a schvaluje koncepci komunikace ČBA, mediální 

plán na dané období, marketingovou koncepci ČBA, rozpočet v oblasti marketingu na 

následující období. 

Marketingová koncepce a cíle ČBA 

Místopředseda výkonného výboru pro marketing a zároveň předseda Marketingové 

komise Marek Rejman dostal od statuárního orgánu (tedy předsedy výkonného výboru 

viz kapitola 5.2.) za úkol vypracovat marketingovou koncepci České baseballové 

asociace a budoucí cíle celé organizace. Svůj úkol splnil vytvořením interního 

dokumentu Baseball Czech, koncepce Marek Rejman. Vypracování obou cílů si nyní 

v krátkosti představíme. 

Cíle ČBA: 

Dlouhodobý sportovní cíl ČBA by podle Rejmana měl být start hráče vychovaného 

českým baseballem v základní sestavě týmu hrajícího Major League Baseball (viz 

kapitola 5.1.1.). Jako střednědobý cíl uvedl Marek Rejman start Českého národního 

týmu na Olympijských hrách v Tokiu. Krátkodobé sportovní cíle, tedy cíle do jednoho 

roku přesněji nedefinoval, ale podle koncepce odevzdané Výkonnému výboru ke 

schválení by se zde s největší pravděpodobností mělo jednat o profesionalizaci ligových 

trenérů, tedy aby tito trenéři nemuseli vykonávat jiné zaměstnaní.  

Více času bylo věnováno sociálním cílům. Za nejdůležitější a tedy jasně nastavený 

dlouhodobý cíl v této oblasti Rejman považuje zaplnění bílých míst na České republiky. 

K přiblížení se tomuto cíli počítá v období příštích tří let s vybudováním osmi nových 

baseballových areálů, jenž by měly být financovány z krajů a obcí. Na provedení tohoto 

cíle kalkuluje s částkou 500 000 000 Kč. Krátkodobou cestu vidí v projektu baseball pro 

všechny. Jedná se o prezentaci baseballu mezi všemi cílovými skupinami sportovců, 

rekreačními i vrcholovými a to formou příměstských táborů a rozvojových programů 

směřovaných do škol.  

Největší problém v oblasti financí vidí Rejman v závislosti ČBA na statním 

financování. Proto stanovil primární dlouhodobé cíle nezávislost na příjmech ze státní 

sféry. Ve střednědobém horizontu navrhuje rozšíření příjmové části rozpočtu o 
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komerční a soukromou sféru. V krátkém období pak poukazuje na potřebu navýšit 

stávající příjmovou část rozpočtu na 30 000 000 Kč ročně.  

Koncepce Marketingu: 

Marketing by měl být nastavený tak, aby podporoval dlouhodobé cíle ČBA a to 

zejména v oblasti rozvoje.  

Celou koncepci rozdělil Rejman do osmi částí.  

1) Marketingová práva – ČBA vlastní veškerá marketinková práva spojená s 

provozováním soutěžního baseballu v Česku. Je tedy nepřípustné, aby bez 

smluvního vztahu s asociací třetí strany jakkoliv zastupovaly ČBA ve věcech 

těchto marketinkových práv. Existuje zde tedy nutnost mezi všemi zúčastněnými 

stranami oficiálně působícími u baseballu v ČR.  

2) Soutěže - Domácí soutěže přinášejí pravidelný a dlouhodobý, jasně definovaný 

prostor pro spolupráci s partnery všeho druhu. Zapojují všechny kluby na české 

baseballové scéně a je tedy žádoucí, aby tyto společně s CBA vytvořili jednotné, 

snadno identifikovatelné marketingové prostředí. 

3) Rozvoj - Příprava zhuštění baseballové sítě v ČR je základní podmínkou 

marketinkového rozvoje baseballu. 

4) PR a media - ČBA vytvoří manuál pro mediální komunikaci svých členů. Bude 

obsahovat soubor pravidel a doporučení. ČBA zajistí podporu celostátních 

mediálních subjektů a pomůže nastavit spolupráci na regionálních úrovních, 

např. pravidelný novinářský servis po každém odehraném kole, či mezistátním 

utkání, citace hráčů a trenérů, foto report. Měly by se vytvořit profily hráčů 

hrajících jak v ČR, tak v zahraničí, které by se měli propagovat a motivovat tak 

mladé baseballisty věnovat se výkonnostnímu baseballu 

5) Baseball v mediích – Základními stavebními kameny by měly být televizní 

přenosy, které Rejman rozdělil do čtyř po sobě jdoucích kroků. První krok by 

měl být pravidelný televizní pořad, který bilancuje domácí soutěže, zápasy 

národního týmu, ale zároveň bude pravidelně přinášet záběry ze soutěží v 

Holandsku, Itálie, Japonska. Dalším krokem jsou přímé přenosy a záznamy z 

MLB a dalších zajímavých baseballových destinací (Japonsko, USA). Třetí krok 

k dosažení požadované popularity Českého baseballu by měly být „talk show“ s 

hosty, zábavné pořady (s osobnostmi Baseball Czech). Samozřejmě zde není 
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opomenutý ani tisk, kde bychom se měli zaměřit hlavně na jednání o 

strategickém mediálním partnerství s významným deníkem (Deník, MF Dnes) s 

vlastním online serverem, posílení zpravodajských možností po každém 

odehraném kole EXL, či zápasů reprezentace a koordinaci s kluby v rámci 

regionálního tisku. 

6) Sponzoring - ČBA vytvoří korporátní manuál nastavující pravidla použití svých 

značek a aktivit. Tyto pravidla přenese na půdu svých oddílů. Vytvoření 

obchodní koncepce a strukturovaných sponzoringových balíčků. 

7) Baseball jako sport pro všechny – projekt, který již byl popsán jako 

krátkodobý sociální cíl ČBA. 

8) Hlavní marketingový příběh pro příští období – Forma vytvoření příběhu 

Českého baseballu a jeho cesty na olympijské hry v Tokiu. Jelikož šance Čechů 

dostat se na tyto hry je menší než 5%, můžeme se pokusit  zvýšit snahu o 

vytvoření pozitivního vnímání baseballu u veřejnosti tak, že se baseballová 

komunita dokáže semknout a pokusit se o nemožné. 

5.2.2 Analýza organizační struktury Slovenské baseballové federace 

Organizační struktura SBF (obrázek číslo 9) se skládá ze tří organizačních úrovní. 

Rozpětí managementu můžeme považovat za úzké, jelikož maximální počet buněk 

nižšího řádu na buňku řádu vyššího jsou tři. Nejvyšším orgánem je Plénum SBF, které 

volí prezidenta SBF a členy do Správní rady (SR) a Dozorčí rady (DR). Tyto tři sekce 

plní funkci vrcholných orgánů SBF, které jsou povinné plnit svou funkci s náležitou 

starostlivostí a vykonávat svou působnost nezávisle na jiných orgánech SBF. Forma 

rozhodování těchto orgánů je usnesení. 

Obr.č.9: Organizační struktura Slovenské baseballové federace 

 

Zdroj: Martin Brunegraf (2017), vlastní zpracování 
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Kromě nejvyšších orgánů, kterými jsou Plénum SBF, Správní rada a Dozorčí rada 

obsahuje organizační struktura ještě tři komise, které fungují jako samostatné odborné 

orgánů. Tyto komise vykonávají řídicí činnost v oblasti jim svěřených kompetencí, 

které jsou vymezeny ve stanovách. Jejich základní povinnost je tyto činnosti vykonávat 

v plném rozsahu jejich působnosti a na jejím základě vyhotovovat výsledné zprávy pro 

Správní radu.  

Organizační struktura Slovenské baseballové federace v posledních letech vyzkoušela 

vytvořit další odborné orgány v podobě jiných komisí, nikdy však nebyl přesně 

stanovený koncept těchto orgánů, proto se ani na jednom Plénu návrh na založení 

nových komisí nepovedlo odsouhlasit (Martin Brunegraf, 2017). 

Podle dokumentu Slovenská baseballová federace Stanovy (2017), SBF zastřešuje 14 

baseballových klubů na území Slovenské republiky. Členství klubu v SBF vzniká přijetí 

do SBF Plénem na základě písemné žádosti klubu a následném uzavřením o součinnosti 

klubu a SBF. Práva a povinnosti klubů jsou sjednocené v tabulce číslo 2.  

Členství klubu pak může zaniknout ze tří důvodů: 

1) písemným oznámením o ukončení členství doručeným na SBF 

2) zánikem jeho právnické osoby 

3) vyloučením Plénem 

Členství fyzické osoby je v SBF možné pouze prostřednictvím některého klubu. 

Členové úspěšně přijati musí plnit své povinnosti a mají svá práva (viz tabulka číslo 8).  

Členství člena může zaniknout stejnými způsoby, jako v podobě právnické osoby. 
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Tabulka č.2: Práva a povinnosti klubů a členů SBF 

 PRÁVA POVINNOSTI 

KLUB SBF 

účast na Plénu v zastoupení osobou 

oprávněnou konat v méně klubu SBF 

přístup ke všem informacím týkajících 

se SBF 

podílet se na činnosti SBF 

dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a 

rozhodnutí orgánů SBF 

platit členské příspěvky do SBF v sumě a 

termínu schváleným Plénem 

zdržet se konání, které by poškodilo SBF 

ČLEN SBF 

navrhovat kandidáty na členy volených 

orgánů SBF 

navrhovat delegáta svého klubu, který 

bude zastupovat klub na Plénu 

na všechny informace týkající se 

činnosti SBF 

podílet se na činnosti SBF 

být volený do orgánů SBF 

dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a 

rozhodnutí orgánů SBF 

platit členské příspěvky do členského klubu 

SBF a do SBF v sumě a termínu 

schváleným Plénem  

zdržet se konání, které by poškodilo SBF  

 

 

Zdroj: Slovenská baseballová federace Stanovy (2017). vlastní zpracování 

Plénum SBF 

Z veřejného dokumentu Slovenská baseballová federace Stanovy (2017) lze uvést, že 

Plénum je nejvyšším orgánem Slovenské baseballové federace, jeho zasedání se 

uskutečňuje nejméně jednou za rok. Každý klub SBF za sebe posílá na tato zasedání dva 

delegáty, z kterých se jeden prokazuje písemným zplnomocněním na právní úkon 

zastoupení svého klubu SBF na Plénu, tato osoba se nazývá delegát.  

Další členové Pléna SBF jsou: 

- členové Správní rady 

- členové Dozorčí rady 

- osoby předkládající žádosti o členství právnické osoby (klubu) v SBF 

- hosté navrhnutí kterýmkoliv účastníkem Pléna, jejichž přítomnost musí schválit 

Plénum 

- zástupce sportovců, pokud ho navrhne zájmová organizace sportovců nebo 

nejméně 50 sportovců 

- zástupce sportovních odborníků, pokud ho navrhne zájmová organizace nejméně 

deseti sportovních odborníků  
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Hlasovací právo mají pouze zástupci klubů, sportovců a sportovních odborníků, nebo 

jimi zvolení zástupci. Zástupci klubu mají jeden až sedm hlasů podle těchto kritérií. 

a) jeden hlas za členství klubu v SBF 

b) jeden za každé družstvo klubu, které řádně dohrálo svojí soutěž (žáci, kadeti 

junioři, muži) před zasedáním Pléna 

c) jeden za klub, který odehrál nejvyšší soutěž a postoupil do play-off o mistra 

Slovenska 

d) jeden za klub, který má alespoň v jedné ze soutěží SBF mládežnické družstvo 

Plénum může být svoláno mimořádně Správní radou, Dozorčí radou, nebo na základě 

žádosti nadpoloviční většiny klubů SBF. Osoba svolávající plénům se stává pověřenou 

jejím vedením. V případě plánovaného zasedání, vede Plénum prezident SBF. 

Plénum SBF vykonává tyto funkce: 

1) schvaluje program na následující rok na jeho začátku nadpoloviční většinou 

hlasů přítomných delegátů 

2) rozhoduje o přijetí a změnách stanov SBF dvoutřetinovou většinou hlasů 

přítomných delegátů 

3) rozhoduje o zániku SBF dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných delegátů 

4) rozhoduje o žádostech o přijetí nových klubů a členů SBF a o jejich vyloučení 

ze SBF nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů 

5) volí a odvolává členy  

a) prezidenta SBF a další členy Správní rady nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných delegátů 

b) předsedu a členy Dozorčí rady dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných 

delegátů 

c) generálního sekretáře SBF 

6) schvaluje plán činnosti, rozpočet, správu o hospodaření a výroční zprávu SBF 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů 

7) rozhoduje o jakýchkoliv jiných otázkách nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných delegátů 
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Správní rada (SR) SBF 

Správní rada řídí činnost SBF v čase mezi Plény v souladu s usnesením Pléna. Jednání 

Správní rady se uskutečňuje minimálně jednou za rok, svolává ho a řídí (pokud písemně 

nepověří jinou osobu) prezident SBF. Na zasedání SR mají přístup i členové Dozorčí 

rady. Členy Správní rady je prezident SBF, generální sekretář SBF a tři další členové. 

Jejich čtyř letý mandát vzniká vyhlášením výsledků voleb do Správní rady a zaniká po 

uplynutí čtyř let ode dne zvolení, písemným vzdáním se členství, odvoláním Pléna, 

nebo úmrtím. Správní rada: 

- obsahově připravuje program na příští rok pro Plénum 

- navrhuje rozpočet na dané období 

- zabezpečuje činnost SBF podle plánu činnosti schváleného Plénem 

- vytváří a zveřejňuje soutěžní pořádek, který vymezuje podmínky účasti na 

soutěžích organizovaných SBF a jejich hodnocení 

- vytváří a zveřejňuje termínový kalendář soutěží 

- nominuje realizační týmy pro reprezentace 

- jmenuje předsedu a členy odborných komisí 

- schvalování návrhů od jednotlivých odborných komisí 

- je disciplinárním orgánem a orgánem na řešení sporů SBF 

Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů na zasedání. 

Generální sekretář, který zároveň plní funkci sekretariátu SBF v podobě 

administrativních činností, je povinný vést zápis z jednání SR a následně ho poslat všem 

osobám oprávněným účastnit se Správní rady nejpozději do 25 dní ode dne zasedání. 

 Správní rada mimo jiné také určuje cíle Slovenské baseballové federace, kterými jsou: 

1) zastupování slovenského baseballu na území Slovenska i v zahraničí 

2) organizování oficiálních baseballových soutěží a akcí souvisejících s baseballem 

3) rozvoj baseballu na celém území Slovenska 

4) zvyšování úrovně baseballu prostřednictvím metodické, osvětové a propagační 

činnosti 

5) spolupráce s partnerskými baseballovými organizacemi na Slovensku i 

v zahraničí a také tělovýchovnými a jinými organizacemi (Martin Brunegraf, 

2017). 
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Rozpočet SBF 

Správní rada na posledním zasedání daného období připravuje návrh na rozpočet na 

další období, které následně Plénum schvaluje. Mluvíme zde o plánovaném rozpočtu. 

Jak vrcholné, tak odborné orgány v něm mají přesnou sumu, kterou mohou v rámci 

svých kompetencí čerpat. Jak je to u každého rozpočtu, i tento je rozdělený na 

příjmovou a výdajovou stránku. Nyní uvedu a graficky znázorním stránky rozpočtu, 

který byl skutečně čerpán (ne tedy pouze plánovaný) za období roku 2016 Zdroj 

informací pro tuto část byl interní dokument Rozpočet SBF 2016. Jelikož je rozpočet 

slovenské federace v jednotkách Eura, sumy musím pro komparativní část převést do 

Českých korun. Kurz použiji z:  kurzy.cz k dnešnímu dni 12.8.2017, který činí 26,17 

CZK za 1 Euro. 

Graf č.4: Procentuální příjmy SBF v roce 2016 

Zdroj: Slovenská baseballová federace (2017), vlastní zpracování 

Příjmy SBF (graf číslo 3), které vloni dohromady činily 1 442 569 Kč, plynuly v roce 

2016 z 5 hlavních zdrojů. Tím největším byly státní dotace, do kterých spadají dotace 

z ministerstva školství Slovenské republiky, které tvořily 69,7% příjmů, tedy 1 005 321 

Kč. Druhou nejvyšší skupinu příjmů tvořily osoby, skrz které se příjmová stránka 

rozpočtu zvýšila o 204 650 Kč, neboli 14,2%. Sem se řadí sponzoři, kteří si na 

Slovensku mohou přesně vybrat, kam jejich příspěvek poputuje. Nejčastěji byly 

vybrány jednotlivé věkové kategorie reprezentací a chod sekretariátu. Hned za osobami 
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přispěly s 10,3% kluby v rámci svých členských příspěvků a startovných v soutěžích 

pořádaných SBF. Celkově se za tyto položky vybralo 148 855 Kč. Další část příjmů zde 

uvádím dotace z Evropské baseballové konfederace, která přispěla do příjmů SBF 

31 404 Kč, což znamenalo 2,2% z celkového příjmu. 

Nyní se dostávám k položce, která se nazývá 2% z daně. Každý občan Slovenské 

republiky má právo 2% ze základu daně věnovat na jakoukoliv neziskovou organizaci. 

Fyzické osoby tak činí prostřednictvím svého zaměstnavatele, zatímco právnické to 

mají jednodušší, protože pouze vyplní, komu se rozhodli tato 2% věnovat. Pokud se 

občan rozhodne toto právo nevyužít, pak jdou 2% i se zbytkem státu. SBF touto formou 

vloni vybralo 3,6% ze svých příjmů, tedy 52 340 Kč. Nyní rozeberu výdajovou stránku. 

Graf č.5: Procentuální výdaje SBF v roce 2016 

 

Zdroj: Slovenská baseballová federace (2017), vlastní zpracování 

Graf číslo 4 ukazuje procentuální podíl šesti položek na celkových výdajích SBF, které 

v roce 2016 činily 1 382 378 Kč. Za soutěže v roce 2016 federace vydala 10,8%. Těchto 

v přepočtu 148 855 Kč se přesně shoduje s příjmovou částí od klubů. Lze tedy 

konstatovat, že příjmy od klubů a výdaje na soutěže se vzájemně nulují a zvyšují tak 

pouze roční obrat SBF. Největší část výdajů šlo v roce 2016 do reprezentací a mládeže. 

44,5% z celkových výdajů (614 995 Kč) se v této části rozdělilo do jednotlivých 

věkových kategorií v rámci reprezentací, mzdy trenérům a systému přípravy mládeže 
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Reprezntace, mládež Řízení SBF, Komise Propagace
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(Akademie). Druhá největší položka v této stránce rozpočtu je sekretariát, za který 

vynaložila SBF v roce 2016 33,7% svých příjmů, které se rovnají 465 957 Kč. Tato 

položka obsahuje pronájem kanceláře, spotřební materiál, mzdu generálního sekretáře, 

který je jediný zaměstnanec SBF na plný úvazek, účetnictví (daňové přiznání) a odvody 

za mzdy. 

Do propagace tohoto sportu v rámci SBF bylo vynaloženo pouhých 6% z celkových 

výdajů, tj. 83 744 Kč, které byly rozděleny hlavně do propagace přes internet a 

projekty. Řízení SBF bez položky sekretariátu stálo v roce 2016 pouhých 36 638 Kč 

(2,65%), kde polovina byla využita jako odměny pro členy komisí a po čtvrtinách jako 

odměna prezidentovi SBF a druhá na pořádání Pléna SBF. Poslední položka ve výdajích 

je mezinárodní diplomacie, kam spadají členský příspěvek v CEB a cestovné a 

ubytování Slovenskému zástupci na mezinárodním kongresu v Dublinu. Dohromady 

tato část výdajů činila 32 189 Kč tj. 2,2% z celkových výdajů SBF. 

Dozorčí rada (DR) SBF 

Dozorčí rada má za úkol kontrolovat dodržování stanov SBF orgány, kluby a členy 

SBF, upozorňuje je na jejich nedostatky a navrhuje opatření na jejich odstranění. Členy 

této rady jsou předseda a minimálně dva další členové, jejich pětiletý mandát vzniká 

vyhlášením výsledků voleb a zaniká uplynutím pěti let od jejich zvolení, písemným 

vzdáním se členství v dozorčí radě, odvoláním Plénem, nebo úmrtím. 

Usnesení přijímá DR nadpoloviční většinou členů přítomných na jejím zasedání. Výkon 

funkce člena dozorčí rady je neslučitelný s výkonem funkce člena jiných orgánů SBF. O 

vyloučení člena SBF může kromě DR rozhodnout také disciplinární orgán (SR) na 

základě závažného disciplinárního provinění.  

Komise rozhodčích (KR) SBF 

Komise rozhodčích se skládá z předsedy a dvou dalších členů. Jejím základním úkolem 

je v rámci svých kompetencí odborné řízení soutěží SBF. Hlavní kompetence této 

komise jsou: 

- organizace rozhodčích v rámci SBF 

- nominace rozhodčích na nejvýznamnější soutěže a turnaje 

- ve spolupráci s Akademií SBF zabezpečování vzdělávání rozhodčích – školení, 

studijní materiály a podobně 
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- zabezpečování kontaktu s CEB ohledně účasti slovenských rozhodčích na 

mezinárodních akcích 

Komise zapisovatelů (KZ) SBF 

Zapisovatele slovenského baseballu má na starosti Komise zapisovatelů, která se 

v letošním roce skládá pouze z předsedy, který tak musí zvládat sám plnění činnosti 

v rámci těchto kompetencí: 

- organizace zapisovatelů v rámci SBF 

- nominace zapisovatelů na nejvýznamnější soutěže a turnaje 

- ve spolupráci s Akademií SBF zabezpečování vzdělání zapisovatelů 

- ve spolupráci s KR zabezpečování kontaktu s CEB ohledně účasti slovenských 

zapisovatelů na mezinárodních akcích 

Komise technických komisařů (KTK) SBF 

Tato komise má na starosti organizaci technických komisařů v rámci SBF. Tito 

komisaři mají za úkol zastupovat vedení SBF na jednotlivých turnajích pořádaných 

federací. Na těchto turnajích dohlížejí na plnění soutěžních řádů, správné rozhodování 

rozhodčích. Proti rozhodnutí rozhodčích se mohou trenéři jednotlivých trenérů odvolat. 

Řešit toto odvolání je opět v kompetencích technických komisařů. 

5.3 Porovnání organizačních struktur 

Organizační struktury obou federací se rozdělují na tři základní části: nejvyšší, vrcholné 

a odborné orgány. Na první pohled je možné si všimnout, že největší rozdíl v oblasti 

vrcholných orgánů je ten, že SBF nemá sekretariát jako samostatnou buňku. Funkce 

tohoto orgánu plní generální sekretář, který je zároveň člen Správní rady Slovenské 

baseballové federace. V odborných orgánech pak můžeme vidět, že ČBA řídí celkem 

devět odborných orgánů, zatímco SBF pouze tři. Dva z nich jsou totožné, to je Komise 

rozhodčích a zapisovatelů. Vysvětlení proč jsou tyto dvě stejné, je jednoduché. Oba 

státy jasně stanovují povinnost pro národní sportovní svazy, mít ve svých strukturách 

tyto dvě komise. SBF ještě navíc zřizuje komisi technických komisařů. Kompetence 

této komise v ČBA plní Komise rozhodčích. Česká asociace oproti Slovenským 

kolegům zřizuje navíc Marketingovou, Sportovně-technickou, Trenérsko-metodickou, 

Legislativní a Přestupní, Lékařskou, Disciplinární komisi a Komisi mládeže a rozvoje. 

Navíc s ohledem na nadměrně vyšší počet členských klubů je celá Česká republika 
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rozdělena do pěti nezávisle na sebe fungujících oblastí. Na Slovensku pro nižší počet 

týmů jsou všechny týmy koncipovány do jedné celostátní soutěže. 

Pro úplné porovnání struktur by bylo vhodné provést výzkum v longitudinálním 

měřítku, který však nebyl smyslem této práce a bohužel vzhledem ke kapacitě 

bakalářské práce již pro to nezbyl prostor.  

5.3.1 Porovnání nejvyšších orgánů 

Na vrcholu organizačních struktur stojí za ČBA Parlament a za SBF Plénum. Tyto 

orgány plní nejvyšší schvalovací a rozhodovací činnost. Jsou tvořeny zástupci všech 

klubů registrovaných pod danou federaci a mají ve svých stanovách jasně dané, kdo 

může jakou mírou hlasovat a ovlivnit tak chod své federace. Zatímco České kluby 

mohou získat pro svého zástupce maximálně čtyři hlasy, ty Slovenské mohou získat pro 

své delegáty hlasů sedm. V Plénu jsou body, které musí odsouhlasit buďto nadpoloviční 

nebo dvoutřetinová většina, zatímco v Parlamentu se o všem rozhoduje prostou většinou 

hlasů, kromě návrhu na změnu stanov a na zrušení Asociace, zde musí být pro alespoň 

dvě třetiny přítomných zástupců oddílů. Lze tedy konstatovat, že oba dva nejvyšší 

orgány volí členy vrcholných orgánů a schvalují chod dané federace. Jediným větším 

rozdílem je ten, že Parlament navíc rozhoduje o vstupu do síně slávy navrhnutého člena 

Asociace. 

5.3.2 Porovnání vrcholných orgánů 

Zde stojí na stejných místech hierarchie Správní rada s Výkonným výborem a Kontrolní 

komise s Dozorčí radou. Jak již bylo zmíněno, ČBA má navíc ve vrcholných orgánech 

sekretariát, který v struktuře SBF chybí.  

Porovnání Správní rady a Výkonného výboru 

Základní funkce těchto orgánů je řídící. Oba jsou pěti členné s čtyř letým mandátem a 

předsedá jim nejvyšším orgánem zvolená osoby. V ČBA tato osoba zastává funkci 

předsedy ČBA, ve Slovenské federaci je nejvyšší funkcí Prezident SBF. Zde je vidět 

první velký rozdíl mezi těmito organizacemi. Zatímco na České straně zastává pozici 

statutárního orgánů pouze předseda VV, v SBF mohou tuto pozici zastávat všichni 

členové SR. Jako další velký rozdíl uvádím členství generálního sekretáře ve Správní 

radě SBF, zatímco Výkonný výbor sekretariát ČBA a stanovuje jeho povahu, činnost a 

personální obsazení.  
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Největší rozdíl můžu jednoznačně definovat ten, že Správní rada musí zastávat činnosti 

v rámci kompetencí sportovního chodu, na rozdíl od Výkonného výboru, jenž pro oblast 

těchto kompetencí zřizuje další odborné komise (Sportovně-technická, Trenérsko-

metodická a lékařská), které v organizační struktuře SBF chybí. Správní rada musí 

navíc ještě vykonávat funkci disciplinární komise a přebírá tak kompetence v rámci 

řízení přestupků členů SBF. Výkonný výbor naopak navíc rozhoduje o založení nového 

regionu (oblasti). 

Porovnání Kontrolní komise a Dozorčí rady 

Základní činnost těchto tří členných komis je dozor nad dodržováním vnitřních stanov 

svých organizací. První rozdíl je délka mandátu, mandát KK je čtyřletý, zatímco 

Dozorčí rady je pětiletý. V obou případech musí pro schválení hlasovat nadpoloviční 

většina. Tyto kontrolní orgány mají téměř totožné kompetence. Dohlíží na činnost 

Výkonného výboru a Správní rady, mají právo účastnit se veškerých schůzi řídících 

orgánů, mají možnost svolat mimořádný Parlament (Plénum) a kontrolují, zdali jsou 

záležitosti jejich federace řádně vedeny a vykonávají-li celá organizace v souladu s její 

stanovami a právními předpisy.      

5.3.3 Porovnání rozpočtu a cílů 

Výkonný výbor a Správní rada mají v kompetencích navrhovat rozpočet na další 

období, který je následně schvalován nejvyššími orgány. Bylo by krajně nespravedlivé 

vůči SBF porovnávat rozpočet v celých sumách vzhledem k tomu, že loňské příjmy 

ČBA skýtaly 18 493 317 Kč zatímco SBF pouze 1 442 569 Kč, proto byla analytická 

část rozpočtů koncipována do procentuálního rozdělení. 

Porovnání příjmů 

Stránka příjmů rozpočtu ČBA je poměrně jednoduše rozdělená do 3 skupin: od 

organizací, vnitřní a Fond potřebným Baseball Czech 2016. SBF mělo rozdělení 

poměrně složitější do pěti skupin: osoby, kluby, 2% z daně, CEB a státní dotace. Nyní 

se dostáváme k zajímavému faktu. Osoby, které v rámci Slovenské federace znamenají 

sponzory a státní dotace dávají dohromady 84% z celkových příjmů, což se přesně 

rovná příjmové stránce ČBA od organizací. Kdybychom však vytáhli přímo sponzory 

na České straně, dostali bychom se na částku 30 143 Kč, která je mnohonásobně nižší 

než částka 204 650 Kč, jenž získala v rámci sponzorů SBF. Od klubů a klubových členů 

získala Asociace celkově 15,7% a 0,3% z fondu potřebným baseball Czech. Naopak 
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příjmy od klubů a členů činily pouze 10%, avšak i oni mají své specifické příjmy 

v podobě 2,2% dotací od evropské baseballové konfederace a 3,7% z 2% z daní. 

Celkově lze tedy říci, že 90% příjmů plynuly v obou organizacích ze stejných zdrojů. 

Porovnání výdajů 

Podle mého názoru je velmi důležité se zaměřit na výdajovou stránku. Špatné využití 

zdrojů, které máme, může vést k budoucí stagnaci organizace, či dokonce k úpadku.  

Obě dvě organizace vydaly nejvíce procent ze svého rozpočtu do položky reprezentace. 

Asociace vynaložila celkem 48,7% svých výdajů do národních týmů a SBF 44,5% ze 

svých. Větší rozdíl již můžeme pozorovat v kategorii soutěže, kam spadá 24,5% 

z výdajů ČBA, zatímco SBF vynakládala v roce 2016 pouze 10,8%. Tento rozdíl lze 

však snadno obhájit tím, že Češi mají 5 oblastních soutěží a tři národní v mužské 

kategorii a 5 oblastních soutěží v rámci každé věkové kategorie. ČBA navíc pořádá 

ještě České baseballové poháry a Mistrovství republiky. SBF má pouze jednu národní 

soutěž v každé věkové kategorii a tak si může dovolit utratit menší množství prostředků.  

Dva největší rozdíly v oblasti výdajů za rok 2016 jsou následující: První a velmi zásadní 

je ten, že ČBA vynaložila na provoz pouze 15,7% z celkových výdajů, kam spadaly i 

náklady na sekretariát a komise. Tuto položku má SBF od provozu oddělenou, 

dohromady však tyto dvě položky skýtaly 36,3%. Zde vidím jeden z hlavních možných 

problémů SBF. Pokud ČBA, která operuje s více než dvanácti násobně vyšším 

rozpočtem, dokáže náklady na provoz stlačit na necelých 16%, musí toho být schopná i 

SBF. Můj názor zní, že náklady na provoz národního sportovního svazu by neměly být 

vyšší, než 20%. Další důležitý fakt v oblasti výdajů je absence rozvojové stránky výdajů 

a ten, že SBF vynaložila na propagaci baseballu na Slovensku pouze 6%. ČBA naproti 

tomu vydala celkem 10,2% na marketing a rozvoj. Toto procento považuji za nejnižší 

pro udržení současného povědomí o daném sportu. Pro efektivní budoucí rozvoj, který 

je nezbytný v obstání takto nabité konkurence sportů, považuji za důležité toto procento 

alespoň zdvojnásobit.  

Porovnání cílů 

Cíle obou struktur lze jen velmi těžko porovnávat. Zatímco koncept cílů ČBA 

vypracovaný Markem Rejmanem má svojí profesionální strukturu, tj. rozdělení na 

sociální, ekonomické a sportovní a koncipovány od dlouhodobých ke krátkodobým, cíle 
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SBF jsou pouze na dané období. Slovenská baseballová federace budoucím cílů 

nevěnuje žádnou pozornost, což by mohlo být pro budoucí vývoj velmi nebezpečné. 

5.3.4 Porovnání odborných orgánů 

Jak již bylo řečeno na začátku, komise které můžeme skutečně porovnat, jsou pouze 

Zapisovatelská a Komise rozhodčích. Kompetence některých chybějících komisí přebírá 

správní rada SBF. Kompetence Komise technických komisařů naopak má na starosti 

právě Komise rozhodčích ČBA. Na Slovenské straně však můžeme pozorovat naprostou 

absenci Marketingové komise a Komise mládeže a rozvoje. Z mého pohledu jsou právě 

tyto dvě komise nejdůležitější pro budoucí rozvoj ať už sociální, nebo ekonomický, 

které jdou ruku v ruce s rozvojem sportovním. Nyní se tedy zaměříme na 

Rozhodcovskou a zapisovatelskou komisi, které obsahují obě struktury. Jejich činnost je 

totožná: řídící činnost v oblasti jim svěřených kompetenci. Tato činnost je koncipovaná 

do základních činností, které jsem analyzoval v jednotlivých strukturách. Největší rozdíl 

je ten, že České komise navrhují čerpání rozpočtu v oblastech jim svěřených jejich 

statuty. Slovenské komise dostanou limit čerpání na příští rok a z toho čerpají. Dá se 

tedy říci, že jejich čerpání rozpočtu předem navrhne SR a schválí Plénum. Kompetence, 

které jsou v obou strukturách totožné, jsou tyto: 

- organizace zapisovatelů/rozhodčích v rámci soutěžích ČBA/SBF 

- nominace zapisovatelů/rozhodčích na soutěže a turnaje 

- zajištění edukace zapisovatel/rozhodčích 

- zabezpečování kontaktu s CEB a nominace rozhodčích/zapisovatelů na 

mezinárodní akce 

Tyto kompetence v podstatě kopírují kompetence Slovenské strany. Zapisovatelská 

komise ČBA má ještě v rámci svých kompetencí další možnosti. U každé možnosti si 

uvedeme, zdali je tato kompetence jiným způsobem u SBF vyřešena. 

Kompetence ZK ČBA, které u  KZ SBF nejsou: 

- příprava koncepcí rozvoje a řízení oblasti zapisovatelů 

- návrh povinností oddílů v oblasti zapisovatelů 

- stanovení povinností zapisovatelů a kritérií pro přidělení licencí zapisovatelům 

- kontrola a sankciování zapisovatelů v celostátních soutěžích – provádí DR 

- návrh způsobu a výši odměňování zapisovatelů v celostátních soutěžích 
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- návrh zapisovatelů na post mezinárodních zapisovatelů 

- návrh kandidátů na post členů mezinárodních orgánů zřízených CEB pro oblast 

zapisovatelů 

- příprava podkladů pro rozpočet v oblasti zapisovatelů – provádí SR 

- vyjádření se k materiálům předloženým ostatními komisemi 

Je zde tedy 6 kompetencí Zapisovatelské komise, které SBF nemá žádným způsobem 

ošetřené. Je možné přihlédnout k tomu, že ZK ČBA má 3 členy, zatímco KZ SBF pouze 

jednoho. Nyní provedu stejnou komparaci u Komise rozhodčích. 

Kompetence KR ČBA, bez společných s KZ SBF 

- navrhovat změny pravidel – provádí SR 

- příprava manuálu rozhodčích 

- vyhodnocování zpráv o utkání 

- navrhování odměn jednotlivých rozhodčích – provádí SR v celkovém rozpočtu 

- zajišťování mimosezonní přípravy rozhodčích  

- zajišťování sponzorů a partnerů pro rozhodčí 

- spolupráce se všemi střešními organizacemi 

Zde je patrných 5 kompetencí, které poskytuje Asociace Komisi rozhodčích, zatímco 

SBF ne. Tato komparace kompetencí byla velmi důležitá hlavně pro syntetickou část, ve 

které z těchto rozdílů lze vycházet.  
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6 SYNTETICKÁ ČÁST 

V této části práce předkládám své doporučení na zdokonalení obou struktur národních 

asociací. Nastínil jsem, jaké jsou dle mého názoru nejzávažnější nedostatky a jakým 

způsobem je možné je opravit. Následně jsem formuloval některé inovace, jako 

doporučení pro ČBA a SBF. Tyto mohou sloužit i jako hypotézy, jestli navržené změny 

mohou přispět k progresu v ekonomické, sportovní a sociální oblasti obou struktur. 

6.1 Návrhy na zdokonalení organizační struktury ČBA 

Po analýze organizační struktury České baseballové asociace, která se dá nejlépe 

přirovnat k funkcionální organizační struktuře popsané Vodáčkem a Vodáčkovou 

(2001), jsem si povšiml několika nedostatků. Již před analýzou dokumentů jsem byl 

obeznámen s některými názory baseballové veřejnosti, která si nemyslí, že by ČBA 

fungovala správně a spravedlivě ke všem regionům. I když já osobně tento názor 

nesdílím, po analýze jsem zjistil důvod těchto názorů. Každá komise má své 

kompetence, které vykonává, jak je patrno z progresu českého baseballu dobře, což je 

v souladu s literaturou (Montana a Charnov, 2008), která uvádí, že spolupráce mezi 

všemi členy vedení vede úspěšně k dosažení cílů organizace. Problém vidím v tom, že 

několik jedinců zastává funkci i ve dvou až třech komisí najednou, což může vést ke 

střetu zájmů a k odvádění pozornosti při řešení problémů z oblasti kompetencí jedné 

komise, řešením problémů komise druhé. Jak píše Tichá a Hron (2002), každý manažer 

je zodpovědný za realizaci zadaných úkolů nebo dosažení cílů, proto je potřeba jedné 

osobě delegovat jen tolik úkolů, kolik dokáže zvládnout.  

K vyloučení jakéhokoliv z názorů o nespravedlivém jednání vůči jednotlivým 

regionům, bych v této práci navrhl ustálit počet členů komisí na pět, to jest jeden člověk 

z každé oblasti. Tím by se alespoň částečně eliminovaly možné negace. 

Další nedostatek, je podle mé analýzy zdvojování funkcí, například jmenováním do 

pozice předsedy komise člena výkonného výboru. Toto může u veřejnosti budit dojem, 

že dotyčný hájí více osobní zájmy, než zájmy baseballové veřejnosti.  

Můj návrh inovace největšího významu je restrukturalizace organizace ČBA. Celá 

organizace funguje dobře, kompetence i činnosti jednotlivých sektorů jsou jasně dány. 

Problém vidím v poněkud nepřehledném postavení, kdy každá komise plní své úkoly 

nezávisle na ostatních, avšak pro Sekretariát přijímat a schvalovat rozhodnutí devíti 
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komisí a současně žádosti pěti regionů je dost složité. Proto bych celou strukturu 

zjednodušil, odstranil tak časové výkyvy a tím celou organizaci zefektivnil. Svůj návrh 

jsem vypracoval na obrázku č. 10. Tato struktura vykazuje více podobností struktuře 

profesionálního baseballového klubu, kterou popsali Pedersen a Thibault (2014), který 

ve své struktuře oddělují sportovní činnosti od obchodních. 

Obr. č.10: Návrh na restrukturalizaci ČBA 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Parlament, Výkonný výbor a Kontrolní komisi bych zachoval na stávající úrovni 

organizace. Sekretariát doporučuji posunout výše a to na druhou úroveň. Tím by se 

eliminoval jako most mezi komisemi a Výkonným výborem.  Sekretariát by se tím ve 

své činnosti zaměřil pouze na zbylé kompetence, vyplývající ze stanov.  

Most mezi VV a komisemi by naopak utvořily nově vzniklé úseky, které by vedli 

jednotliví členové Výkonného výboru. Ti by zároveň plnili dozor nad plněním stanov 

jednotlivých komisí. Ztratili by tím ale možnost být předsedy jednotlivých komisí. 

Obchodní úsek by měl na starosti místopředseda pro marketing a finance. Rozvojový 

úsek by obstarával místopředseda pro rozvoj. Tyto dva úseky bych záměrně pověřeny 

řízením pouze jedné komise, protože právě tyto dvě oblasti jsou podle mého názoru pro 

budoucí rozvoj baseballu nejdůležitější. Pouze efektivní marketingová komunikace a 

řízení rozvoje a rozvoje mládeže mohou vést ke splnění nastavených cílů. 

Místopředseda pro mezinárodní oblast by měl na starosti Legislativní úsek, který je se 
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zahraničím v rámci pravidel, přestupů a řešení přestupků a sankcí úzce spojen. Zdánlivě 

nejvíce povinností by připadlo místopředsedovi pro řízení soutěží. Pokud by tato nová 

struktura vedla k přetížení tohoto manažera, mohly by se ještě kompetence dozoru a 

komunikačního kanálu Trenérsko-metodické komise převést pod dozor manažera 

Rozvojového úseku. Oblasti jsem pak záměrně zařadil o stupeň níž, pod jednotlivé 

komise, protože kompetence každé z komisí úzce zasahují do chodu jednotlivých 

oblastí. Tato forma komunikace by tak nahradila původní, která vedla přes Výkonný 

výbor a Sekretariát. Jednotliví místopředsedové, kterým by samozřejmě bylo nutno 

přesně vymezit, co mohou schvalovat sami a co musí dále projednat s VV, zprávy o 

činnosti svých úseků by přednášely a projednávaly na jednání Výkonného výboru. 

Kompetence, povinnosti ani pravomoci předsedy Výkonného výboru, který zároveň plní 

funkci Statutárního orgánu, jehož funkci a povinnosti popsal Šedivý a Medlíková 

(2011), bych neměnil.  

Poslední doporučení Výkonnému výboru je návrh na zvýšení procentuálního poměru 

výdajů v oblasti marketingu a rozvoje, protože toto je cesta pro dosažení cíle, kterým je 

nezávislost na státních dotacích. 

6.2 Návrhy na zdokonalení organizační struktury SBF 

Po analýze organizační struktury SBF, která taktéž funguje na bázi funkcionální 

organizační struktury popsané Vodáčkem a Vodáčkovou (2001), jsem nalezl několik 

závažných nedostatků, které by bylo možné zmírnit, případně i odstranit po 

následujících doporučeních.  

První a nejzávažnější nedostatek vidím v absenci marketingového a rozvojového 

sektoru. Bez těchto dvou částí nemá šanci národní sportovní svaz v dnešní době uspět a 

postupem času se stagnace obrátí k úpadku.  

Slovenská baseballová federace musí založit tyto dva sektory. Rozvojový sektor zaměřit 

především na největší dvě města (Košice, Bratislava). Jejich hlavním cílem by měla být 

zejména popularizace baseballu, zejména u mládeže (například předváděním baseballu 

na hodinách tělovýchovy základních škol) v těchto oblastech. S rostoucí popularizací 

lze předpokládat i rostoucí počet zájemců tento sport provozovat. Při dostatečně vysoké 

poptávce se koncept rozvoje musí zaměřit na vybudování nových klubů v těchto 

oblastech a tím změnit koncept celostátních soutěží v alespoň na dvě nebo tři menší. 
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Správní rada SBF vykonává marketingové funkce alespoň v době mezinárodních 

turnajů na Slovensku, to však stačí pouze na krátkodobé proniknutí do mysli Slovenské 

populace. Z dlouhodobého hlediska je nezbytný samostatný marketingový sektor, který 

se bude starat o marketingový koncept SBF. Zde bude nutná konzultace 

s marketingovým profesionálem, nebo doporučuji využít jako inspiraci koncept Marka 

Rejmana pro ČBA. Tento koncept je sice nasazený velmi vysoko, je však nutné si 

uvědomit, že dlouhodobě úspěšné organizace si nikdy nekladly nízké nároky, jinak by 

nebyly tam, kde teď jsou. Navíc lidé nikdy nebudou podporovat sport, který neznají. 

Další doporučení bych směřoval k cílům, které si SBF nastavuje a od těch bych se 

následně odrazil, stejně jako Koontz a Weihrich (1993), kteří řadí cíle organizace na 

první místo v jejich procesu Organizování.  

Nynější cíle SBF jsou pouze krátkodobé a proto pro další progres neperspektivní. 

Takové cíle jsou dostatečné k chodu, nikoliv k rozvoji. Mé doporučení určení strategie a 

cílů v současné situaci SBF by byla následující: 

1) Ekonomické  

a) Dlouhodobý (do 10 let) – Zvýšit příjmy tak, aby příjmy z dotací činili 

maximálně 50% 

b) Střednědobý (do 3 let) – Zvýšit roční příjem alespoň na 4 000 000 Kč 

c) Krátkodobý (do 1 roku) – Zažádat o evropské účelové dotace a získat 

z nich alespoň 250 000 Kč 

2) Sociální 

a) Dlouhodobý –  Vybudovat dostatek nových členských klubů pro založení 

východoslovenské ligy 

b) Střednědobý – Pravidelné, časté informace v tiskových mediích na 

Slovensku o akcích a dění v baseballu na Slovensku  

c) Krátkodobý – Založení baseballových kroužků na základních školách 

poblíž stávajících baseballových areálů 
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3) Sportovní 

a) Dlouhodobý – 5. Místo reprezentace mužů na Mistroství Evropy, postup 

na mistrovství světa v alespoň jedné kategorií mládežnické reprezentace 

b) Střednědobý – Postup můžu do A skupiny Mistrovství Evropy, zisk 

medaile v alespoň jedné kategorii mládežnické reprezentace 

c) Krátkodobý – obsazení lepšího než čtvrtého místa na kvalifikaci na 

Mistrovství Evropy mužů, obsazení lepšího než šestého místa na 

Mistrovství Evropy v jakékoliv mládežnické kategorii   

Pokud se má federace rozrůstat a prosperovat, musí změnit procenta svých výdajů. Není 

možné, aby v současné situaci byl sekretariátu SBF dotován 33,7% z celkových výdajů, 

zatímco na propagaci je vynakládáno pouze 6%. Ani vedení Českého baseballu, u 

kterého lze konstatovat, že je v tuto chvíli velmi stabilní, nemá takové procento výdajů 

určené pro vedení celé Asociace. Pokud se SBF nepodaří v krátkém období získat větší 

příjmy s možností investovat do rozvoje a marketingu, bude nutné redukovat výdaje 

z této položky. 

V oblasti kompetencí odborných orgánů bych doporučil vedení SBF doplnit 

kompetence zapisovatelské komise a komise rozhodčích o ty, které jsou zmíněné 

v porovnání s kompetencemi Českých verzích těchto komisí. Dále bych doporučil 

sloučit komisi rozhodčích a komisi technických komisařů. Tyto dvě komise vysílají své 

podřízené na stejné typy akcí, tj. turnaje SBF.  
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7 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem analyzoval a následně porovnal organizační struktury dvou 

národních sportovních svazů. Jejich struktura je rozdělena do tří základních částí, 

kterými jsou nejvyšší, vrcholné a odborné orgány. Nejvyšší orgán je na každé straně 

pouze jeden. Vrcholné orgány má ČBA má ve své struktuře tři, na rozdíl od SBF, která 

má pouze dva a chybí zde sekretariát. Jeho funkci zastává Generální sekretář, který je 

člen Správní rady SBF. V oblasti odborných orgánů struktura ČBA obsahuje devět 

odborných komisí a 5 oblastí. SBF má odborné komise pouze tři. Komise technických 

komisařů je pouze na Slovenské straně, zatímco Sportovně-technická, Trenérsko-

metodická, Legislativní a přestupní, Lékařská, Disciplinární, Marketingová a komise 

Mládeže a rozvoje je pouze ve struktuře ČBA. 

Z hlediska počtu členů, členských klubů a úspěchů obou organizací lze konstatovat, že 

vývoj Českého baseballu je mnohem progresivnější než ve Slovenské republice. 

ČBA disponuje vyšším rozpočtem. Jako hlavní interní faktory nižšího rozpočtu lze 

uvést absenci Marketingové komise a Komise mládeže a rozvoje, které provádí činnosti 

směřované právě k rozvoji členské základny. Validitu této hypotézy by bylo možné 

ověřit dalším výzkumem, například za pomoci využití korelační analýzy v čase. Tyto 

údaje tak potvrzují hypotézu, že rozmach Českého baseballu je v porovnání se 

Slovenským značně větší.  

V rámci diskuze, která je v mé práci zastoupena syntetickou částí jsem navrhl inovace 

obou struktur. Zatímco u ČBA se jednalo pouze o návrhy na posílení dosavadního 

progresu, návrhy pro SBF byly cíleny hlavně k nastartování progresu. 

Struktura ČBA je silná a stabilní. Proto práce obsahuje pouze tři návrhy na zlepšení 

organizační a ekonomické struktury. První je odstranění zdvojení funkcí, konkrétní 

návrh jak daný problém vyřešit je spojený s druhou inovací, což je restrukturalizace 

v závislosti na zrychlení a zefektivnění komunikace mezi jednotlivými sektory. Poslední 

můj návrh je cílen na změnu procentuálních výdajů do rozpočtu v podobě zvýšení 

výdajů do oblasti marketingu a rozvoje. 

Jako hlavní doporučení pro SBF  jsem uvedl vytvoření marketingové a rozvojové 

komise a zároveň jsem doporučil, aby se tyto komise svými činnostmi zaměřili na 

oblasti dvou největších měst, kterými jsou Bratislava a Košice. Při dostatečně velké 

základně členů a klubů v těchto oblastech by SBF byla schopná změnit dosavadní 
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koncept jedné celostátní soutěže do dvou tj. východ a západ. Jako druhý návrh jsem 

uvedl změnu koncepce cílů organizace, které jsou v současné situaci koncipovány 

pouze na udržení dosažené pozice. Místo nich jsem navrhl zaměřit cíle z časového 

hlediska na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé a podle oblastí na ekonomické, 

sportovní a sociální. Zde jsem stanovil konkrétní návrhy, jak by tyto cíle mohly 

vypadat. V oblasti procentuálních výdajů bylo SBF doporučeno snížit procento 

celkových výdajů na provoz sekretariátu, který zastává pouze jeden člověk a naopak 

prudce navýšit procento na rozvoj a marketing. Poslední doporučení se týkalo změny 

kompetencí odborných orgánů a sloučení komise technických komisařů s komisí 

rozhodčích. Zde jsem konkrétně navrhl inspirovat se kompetencemi komisí ČBA. 
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