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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 2.5. 2015 v Rakovníku 
 
Přítomni:   Žáček, Dvořák , Džavík, Muller, Šimák, Šindelář, Kraj, Klobáska,  
                   Chocholoušek-sekretář   
Omluveni : Foldyna, Brožek 
 
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 
 
Příští jednání  VV se bude konat 25. června  2015 v Praze 
Jednání zahájeno v 10,00 hod 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu 
2. Zpráva z TR 
3. Zpráva z kongresu EUBC 
4. Ekonomika v roce 2015 
5. Přidružení nového oddílu do řad ČBA  
6.   Různé 
 
K bodu 1) – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 
Zahájil pan Žáček. 
Kontrolu zápisu z posledního jednání VV provedl pan Chocholoušek 
Trvají níže uvedené  body  
 
  Byly uloženy úkoly vyplývající z konference ČBA dne 5.4.2014 
a) Z diskuse na konferenci vyplynuly úkoly v souvislosti se systémem práce KR. VV uložil 

předsedovi KR rozpracovat koncepci práce KR a řízení rozhodčích až po ten nejnižší 
článek. Termín : 30.9.2014 – prodloužen do 30.04.2015 

      Protože předseda KR úkol nesplnil,  VV ustanovil komisi pro řešení této otázky ve 
      složení : Brožek, Gašpar,Hynek,Muller,Nechvátal,Šimák. Komisi povede Gašpar. 
      Do začátku nové sezóny ( 09/2015) komise navrhne ucelený materiál systému řízení    
      rozhodčích na všech úrovních. 

 
b) Zazněla kritika na obsah a úroveň webu www.czechboxing.cz , mimo jiné nutnost 

žebříčku boxerů apod.VV uložil vypracovat řešení obsahu a vedení webu ČBA.   
Ustanovil komisi ve složení : Hynek, Chocholoušek, Fejt, Šindelář. Za práci komise 
zodpovídá předseda STK.   

      Úkol trvá - nyní je komise před konzultací s firmou esportsmedia.cz, která úspěšně   
      provozuje portály sportovních klubů a svazů. 

 
c) Na konferenci se předseda TR zavázal zpracovat Metodiku tréninku boxu  do 31.3.2015 

Metodika výuky boxu je dostupná na www.fsps.muni.cz 
      Manuál pro kouče z dílny AIBA bude po přeložení umístěn na webu . 
 
d) Na konferenci byla diskutována otázka tzv. Medicínského manuálu který musí splňovat 

medicínské předpisy AIBA. 
      VV uložil sekretáři ČBA prostudovat uvedený předpis AIBA a definovat úkoly, které      
      vyplývají z uvedeného materiálu.  Tyto závěry předložit VV ČBA.      
      Termín  do 30.06.2015 
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K bodu 2 – Zpráva z TR 
 
Předseda TR seznámil s upřesněnými  plány všech reprezentací. 

 
K bodu 3 – Zpráva z Kongresu EUBC 
  
Prezident informoval o dění na kongresu EUBC(12.-15.4.2015 v Itálii).  Kongresu se také 
zúčastnil Pavel Hynek. Mimo jiné přivezli informaci o podmínkách případného pořádání ME 
juniorů v roce 2016 v Praze. V současné době pan Hynek prověřuje podmínky a záruky pro 
toto ME. Do nově vznikajících komisí při EUBC byli navrženi : MUDr. Margo Margaritov do 
lékařské komise a Svatopluk Žáček do trenérské komise. 
V současné době se čeká na jmenování a výběr kandidátů do komisí při EUBC. 
 
K bod 4 – Ekonomika 2015 
 
Sekretář v předstihu zaslal stav hospodaření všem členům VV ČBA. 
V současné době má ČBA proplaceny všechny finanční prostředky z programů I, II, IV, a V. 
VV byl seznámen s věcným a finančním plánem pro rok 2015. 
VV vzal na vědomí 

 
K bodu 5 – projednání přidružení nového oddílu k ČBA  

 
 Podána žádost o přidružení FFF s.r.o. BOX Rakovník. Klub splnil všechny podmínky. 
 
VV ČBA schválil přidružení spolku k ČBA. 
 
K bodu 6- různé 
 

- VV odsouhlasit převod domény czechboxing.cz od pana Fejta na ČBA za cenu  
23.000,- Kč. Finanční kompenzace se provede z důvodu, že pan Fejt od roku 2007 do 
roku 2010 provozoval web zadarmo a za roky 2007 – 2015 platil náklady nutné 
s provozem webu. V podstatě uvedené finance do provozování webu p. Fejt vložil. 
 

     -     VV schválil finanční dotaci ve výši 20 tis Kč pro oddíl BCOS Plzeň na technické   
            zajištění MT ve dnech 2. – 3.5.2015 v Plzni 
 

-  Předložena žádost SKB Třeboň o dotaci na organizaci MT ve dnech 30. – 31.5.2015. 
VV schválil možnost dotace až do výše 20 tis Kč po proběhnutí turnaje a posouzení 
technického zajištění. Turnaj musí také sloužit reprezentantům. 
 

- VV schválil možnost dotace až do výše 20 tis Kč pro oddíl BC Krnov na MT 
v 10/2015 po turnaji za stejných podmínek jako v případě SKB Třeboň. 

 
- VV schválil posílení rozpočtu na mládež aktivním klubům ve Středočeské oblasti 

z důvodu velké dojezdové vzdálenosti na oblastní kola. Rozpočet bude posílen 
způsobem, kdy při výpočtu finanční podpory na jednoho startujícího mládežníka bude 
ve Středočeské oblasti částka vyšší o 90,- Kč.  
 
 
 



 

 3

- VV schválil úhradu nájmu a činovníků na MRJ v Rakovníku ve výši cca 90.000,- Kč. 
Odůvodnění: MRJ bylo na poslední chvíli převedeno z Prahy do Rakovníka. 
Původnímu pořadateli SKB Praha se nepodařilo zajistit finanční prostředky (grand od 
města atd.). Do budoucna je třeba velice opatrně vybírat pořadatele MR. 
 

- Byla diskutována otázka zřízení 5. SCM. Z důvodu velkého cestování ve Středočeské 
oblasti na Oblastní kola a mnoho dvojic při těchto soutěžích) 
Zřídit další SCM je možné. VV ČBA se v budoucnu k této otázce vrátí.  

 
- Předseda STK navrhl vypsat finanční částku pro pořadatele příštích MR. Proběhla 

diskuse, VV ČBA se k této otázce vrátí na příštím jednání VV. 
 

- Byly projednány písemné stížnosti na chování a jednání trenéra a rozhodčího Víta 
Krále z Komety Brno při Oblastním kole ve Svitavách dne 11.4.2015. 
VV uložil sekretáři předat kauzu Disciplinární komisi. 

      
- Do Disciplinární komise byl kooptován Bc. Tomáš Muller 

 
-  VV odsouhlasil v zájmu reprezentace vyslat do kurzu na 2 STAR rozhodčího 

Nechvátala a trenéry Dudu a Šimáka. Jmenovaní si uhradí 50 % nákladů 
 

- VV schválil za umístění na 3. místě na turnaji „A“ v Bělehradě borcům Lengálovi a 
Alojanovi po 3.000,- Kč 
 

- VV Schválil odměny boxerům na MT v 05/15 v Kaunasu za 1. místo-10.000,- Kč. 
Za 2. místo 5.000,- Kč. a za 3.místo 3.000,- Kč.(zde jen po vybojovaném vítězném 
zápase). 

 
- VV byl seznámen se stížnosti rodičů boxerů Rouse a Štěpánka na jednání trenéra KB 

Baník Most Jaroslava Balína a i s vyjádřením ke stížnosti p. Balína. Oba nezletilí  
reprezentanti chtějí přestoupit do jiného oddílu. Problémem se bude zaobírat STK 
ČBA v součinnosti s rodiči obou boxerů. 

 
- Byla projednána stížnost firmy Bail-sport s.r.o. – generálního sponzora ČBA, zaslaná 

prezidentu ČBA v souvislosti se zákazem použité box.rukavic zn.Bail na turnaji 
Oblastního kola v Ostravě dne 18.4.2015. 

            VV konstatuje, že došlo k hrubému porušení. 
VV ukládá  
- sekretáři zaslat BC Poruba dopis ve kterém bude panu Toračovi vytknuto jeho    
   chování. Dále neproplatit fakturu za tento turnaj, protože se ČBA distancuje od   
   tohoto turnaje. 

            - presidentu napsat omluvný dopis Firmě Bail-sport s.r.o s ujištěním plnění smlouvy    
              do budoucna 
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              - byl projednán dopis od pana Maršálka o přezkoumání rozhodnutí VV SMOB ze dne   
                14.3.2015.  
                VV ČBA konstatuje 

1) Pochybení VV SMOB v bodě, že Škola boxu Ostrava není dne 14.3.2015 členem 
ČBA 

2) VV SMOB splnil úkol uložený VV ČBA ze dne 4.12.2014 bod 2 zápisu 
3) O předmětnou finanční částku mohl v roce 2014 požádat Sokol Vítkovice 

 
               Dopis VV ČBA projednal a došel k závěru viz bod 2 výše 
 
 
 
 
 
 
 
    zapsal : Chocholoušek                                                               ověřil : Žáček 
 


