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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 4.12. 2014 v Praze 
 
Přítomni:   Žáček, Dvořák ,Džavík, Klobáska, Muller, Šimák, Kraj, Šindelář   
Omluveni : Foldyna, Brožek 
Hosté :  Chocholoušek 
 
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 
 
Příští jednání  VV se bude konat 29. ledna  2015 v Praze 
Jednání zahájeno v 10,00 hod 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu 
2. Ekonomika v roce 2014  
3. Zprávy STK ,  Interliga,  Extraliga , Kongres AIBA a MS žen. 
4. Zápis DR ze dne 15.11.2014 
5.   Projednání přihlášek nových spolků 
6.   Různé 
 
K bodu 1) – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 
 
Zahájil pan Žáček. 
Kontrolu posledního zápisu provedl pan Chocholoušek 
Trvají níže uvedené  body s termínem do  31.12.2014 . 
 

-BC Ostrava doposud neuhradil ČBA fakturu uvedenou v zápise z 7.11.2013 ačkoliv 
tak měl učinit do konce listopadu 2013. 
VV ČBA uložil sekretáři ČBA pomocí zákonných prostředků tuto a ostatní 
neuhrazené faktury z klubu Boxing Ostrava  vymoci. 

 
Byly uloženy úkoly vyplývající z konference ČBA dne 5.4.2014 

a) V diskusi na konferenci zazněly připomínky k systému práce KR 
VV uložil předsedovi KR rozpracovat koncepci práce KR a řízení rozhodčích až 
po ten nejnižší článek. Termín : 30.9.2014 – prodloužen do 31.12.2014 
 

b) Viceprezidenti na konferenci hovořili o nutnosti pozdvižení image boxu  v médiích a 
absence medializace. 
VV uložil oběma viceprezidentům zpracovat koncepci medializace a navrhnout a 
vykonat konkrétní úkony. 
 
K uvedenému hovořili prezident svazu pan Žáček a viceprezident pan Kraj. Mají 
rozjednány spolu s panem Foldynou případné partnery  ČBA.  
Úkol trvá  
 

c) 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 Šindelář, Fejt, Chocholoušek, Chalupa.  
Za práci komise zodpovídá předseda STK.  Termín : do 30.9.2014 – termín 
prodloužen do 31.12.2014 
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Komise zasedala v 11/2014 ( viz. samostatný zápis ). Byly definovány problémy tzn. 
oblasti řešení. Tyto je třeba řešit postupně. 
Úkol trvá – komise bude průběžně pracovat 
 

d) Na konferenci se předseda TR zavázal zpracovat Metodiku tréninku boxu  do 
31.3.2015 
VV ukládá předsedovi TR termín dodržet. 
 

e) 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 30.9.2014 – termín prodloužen do 31.12.2014 

 
K bodu 2 – Ekonomika v roce 2014 
 

Sekretář zaslal v předstihu příjmy a náklady dle jednotlivých oblastí do 25.11.2014. 
Ze strany MŠMT došlo k 1. doplatku v programu V. 
Rozpočet se vyrovnal. Sekretář předložil návrh klíče k rozdělení financí na mládež pro 
sdružené kluby. Hodnotily se výsledky sezóny 2013/2014. 
Klíč k  rozdělení financí : 
1) účast boxera na oblastním kole      150,- Kč / osoba 
2) pořadatel obl. Kola                       2.500,- Kč / kolo 
3) reprezentant v ml. kategorii na MS, ME    6.000,-Kč / osoba 
4) medailisté z mlád. MR    3.000,- Kč – zlato 
       1.000,- Kč – stříbro 
          500,- Kč – bronz 
 

VV klí č rozdělení financí na mládež schválil 
 
        Celkem se rozdělí na 620 tis Kč v následujícím členění : 
        1) 226.350,- Kč  37 % 
       2) 117.500,- Kč  17 % 
       3) 102.000,- Kč  16 % 
       4) 174.500,- Kč               28 % 
VV uložil sekretáři do 5.12. zaslat na všechny kluby spočítaní částky které budou kluby 
fakturovat ČBA na mládež v roce 2014. Podmínkou proplacení faktur je, že všechny kluby 
splní svoji povinnost a elektronicky zašlou svoji členskou základnu do 20.12.2014. 
Pokud kluby zanikly anebo částku vypočtenou neakceptují částka bude přidělena na 
příslušnou oblast a využije se na TM oblasti 

 
K bodu 3 – Zprávy STK Kongres AIBA a MS žen 
 

- předseda STK seznámil se zápisem z poslední komise STK a tento okomentoval  
      ( zápis na webu ) 
- pan Džavík seznámil s výsledky Interligy a extraligy ( výsledky na webu ) 
- pan Žáček podal zprávu z kongresu AIBA který se konal v Koreii v termínu MS žen 

( zpráva v příloze ) 
- pan Žáček předložil hodnocení MS žen, kterého se po kongresu AIBA zúčastnil jako   

vedoucí České výpravy ( hodnocení v příloze ) 
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K bodu 4 – Zápis z DR dne 15.11.2014 
 
Viz samostatný zápis.( na webu ČBA ) 

 
K bodu 5 – projednání přihlášek nových spolků 
 

- byla předložena žádost SK Magnetic, z.s. Hrušovany u Brna 
Spolek splnil všechny podmínky potřebné ke vstupu do řad ČBA. 

 
VV vyslovil souhlas s přijetím  
 
   -      byla předložena žádost spolku Škola boxu Ostrava. 
          Vzhledem k tomu, že statutární zástupce spolku pan Maršálek byl předvolán   
          k disciplinární komisi ČBA a ještě není znám výsledek jednání DK, VV ČBA zatím  
          tuto  žádost neprojednával a čeká na závěry DK. 
 
K bodu 6- různé 
 

- byla projednána rezignace na post reprezentační trenérky žen paní Evy Líškové 
Eva Líšková zaslala všem clenúm VV ČBA dopis ( v příloze ) ve kterém uvádí osobní 
pohnutky k rezignaci.  
Stanovisko přednesl také prezident Svatopluk Žáček ( v příloze ). 
VV ČBA vyslovuje poděkování paní Evě Líškoví za období kdy vedla reprezentaci 
žen. VV žádá trenérskou radu o stanovisko k rezignaci paní Líškové. 
 
VV vzal na vědomí rezignaci k 31.12.2014. 
VV ukládá TR vypracovat stanovisko k rezignaci a dát návrh na řešení 
personálního problému u reprezentace žen do 18.12.2014 

 
- byla podána informace, že na Evropské hry v Baku 2015 byla nominována : Martina  

            Schmoranzová ve váze do 64 kg a Česká republika má místa v těchto vahách mužů : 
            60, 64, 69, 91, + 91 kg. Vše financuje ČOV, spoluúčast ČBA je 10 tis. Kč na osobu. 
 

- byl podán návrh na odměnu Martině Schmoranzové za 5. místo na MS udělit   
      jednorázovou odměnu ve výši 5.000,- Kč a prodloužit stávající dohodu   
      s reprezentantem ( 5.000,- Kč /měsíc ) do 30.6.2014 ( Evropské hry v Baku ). 
 
VV vyslovil souhlas 

 
- byla projednána žádost BC Baník Sokolov o podporu letošního mezinárodního  
      juniorského turnaje Sokolovská uhelná. V žádosti byly vyčísleny náklady na MT. 
      
VV vyslovit souhlas uhradit část nákladů ve výši 20 tis. Kč 
 
- žádost BC Řešeto Znojmo o pověření uspořádání MR mužů a žen v roce 2015. 

 
      VV přidělil pořadatelství spolku BC Řešeto Znojmo 
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     - byla podána informace o ODaM v Plzeňském kraji v roce 2015. Plzeňský kraj si nevybral  
       sport box. Na základě jednání s ČOV,  následně prezident napsal dopis   hejtmanovi   
       Ústeckého kraje o zařazení boxu na zimní ODaM. Tuto bude pořádat v roce 2016   
       Ústecký kraj ( dopis v příloze ) 
 

- bylo  předloženo vyjádření předsedy Středočeské oblasti pan Mullera k projednání   
chování  pana Stacha z Plzně v kauze nenominování borce Bartůňka na MRJ. 
Pan Stach se omluvil za svá vyjádření. Středočeská oblast již netrvá na projednávání 
na DK ČBA. 

 
- návrh Jihomoravské oblast na změnu zástupce JMO v DR. Místo pana Anderta 

navrhují pana Víta Krále. 
 
VV vyslovil souhlas s odvoláním p. Anderta a kooptací pana Krále do DR ČBA 
 

- byla dána informace o úspěšném složení zkoušek na Kurzu koučů AIBA v září v Itálii. 
Úspěšně kurs ukončili pánové Larionov a Soukup. ČBA bylo AIBou před kurzem 
sděleno, že absolventi odjedou po úspěšně absolvovaném kursu se 3 STAR pro AOB. 
Nynější stanovisko AIBA , že pan Soukup je koučem pro APB / WSB ale pro AOB 
nemá žádnou hvězdu. Bylo uloženo prezidentu ČBA napsat dopis na vedení AIBA o 
řešení této situace. 
 
VV ukládá p. Žáčkovi s termínem do 12.12.2014. 

 
- do příštího zasedání předloží předseda Jihomoravské oblasti návrh na jmenování člena 

do DK za svoji oblast. Stávající člen JUDr. Gojný se za 4,5 roku nezúčastnil zasedání 
DK. 

 
VV toto ukládá panu Klobáskovi 

 
 
    zapsal : Chocholoušek                                                               ověřil : Žáček 


