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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 14.6.2018 v Praze 
 
Přítomni:   Žáček , Kraj, Šimák, Džavík, Muller, Klobáska, Novotný 
+ Chocholoušek - gen.sekretář                  
 
Omluven : Dvořák,  Šindelář, Ivanov 
 
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 
 
Příští jednání  VV se bude konat ve čtvrtek  6.9. 2018 v Praze v 10:00 hod. 
 
Jednání bylo zahájeno v 10:00 hod 
 
Program jednání: 
 
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu 
2. Ekonomika v roce 2018. 
3. Zpráva TR 
4. Zpráva STK – struktura extraligy 2018/2019 
5. Různé 
 
K bodu 1. – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 
Zahájil pan Žáček.  
Kontrolu zápisu z posledního jednání VV provedl pan Chocholoušek. Všechny úkoly byly 
splněny. 
Trvá úkol pro trenéry uzavřít smlouvy s členy SCM a repre.   SCM UL a PHA splněno 
Trvá úkol pro DTJ Prostějov zaplatit marné náklady pro SKB Třeboň za předposlední 
kolo extraligy ve výši 4 tis Kč. 
 
K bodu 2.  - Ekonomika v roce 2018 
 
Sekretář v předstihu zaslal známý věcný plán. 
Doposud finanční čerpání v roce 2018 ve výši 5.345.198,- Kč 
Příjmy ve výši 11.890.450,- Kč 
 
VV ČBA vzal na vědomí  
  

K bodu 3. - Zpráva trenérské rady 
 

- Byla přednesena zpráva z ME žen ( 4. – 13.6.2014 bude obsahem zápisu z TR )  
- Přednesena zpráva z průběhu konání ME školní mládeže ( bude obsahem zápisu TR) . 

Oceněny med. úspěchy borec : Tokár bronz – Proplatit klubu náklady za účast a pobyt 
                                                               Borec Tokár obdrží finanční odměnu 
                                                               Polák stříbro – Náklady na účast a pobyt zaplaceny 
                                                               Borec Polák obdrží finanční odměnu 
                                                               Repre.trenér Duda obdrží finanční odměnu 
 

- Po MR mužů a žen TR přehodnotí složení „A“ a „B“týmů 
 
VV ČBA ve všech bodech vyslovil souhlas. 



 2

K bodu 4. – Zprávy STK  
 

a) STK svolává na 19.6.2018 jednání s účastníky extraligy soutěžního ročníku 
2018/2019. 
Jednání se zúčastní zástupci DTJ Prostějov, Armex Děčín, SKP Sever Ústí nad 
Labem, SKB Třeboň a zástupci orgánů ČBA 

b) VV ČBA opravil  mylný výrok komise STK ve věci výsledku posledního 
extraligového utkání dne 3.6.2018 v Děčíně mezi BC Armex Děčín – SKB Třeboň. 
STK navrhovala kontumaci utkání ve prospěch Třeboně z důvodu neoprávněného 
startu borce Havla za Armex Děčín. Dle SŘ – pokud se borec omluví ze zdravotních 
důvodů z reprezentační akce nesmí startovat následujících 10 dní v žádném utkání. 
Havel se omluvil ze startu na GP Ústí nad Labem s počátkem 23.5.2018. Pro start 
v extraligovém utkání byl limit 10 dní dodržen 
VV ČBA vycházel z toho, že dotčenou desetidenní lhůtu je třeba počítat od prvního 
dne reprezentační akce.  Vychází z toho, že sportovec by se zúčastnil dané repre akce 
samozřejmě již od prvního dne akce a deset dní je obvyklá doba, objektivně potřebná 
k uzdravení a rekonvalescenci z běžných nemocí ( nachlazení apod.). 
Navíc příslušné pravidlo vede k „potrestání“ oddílu. V situaci, kdy ČBA uděluje 
sankci, měla by vycházet z obecné zásady „ v pochybnostech ve prospěch obviněného 
tj. pokud existují dva výklady, měl by se použít ten příznivější pro obviněného ( zde 
pro oddíl, jehož sportovec byl nemocný). 

 
VV ČBA uložil STK vydat a publikovat ( web ČBA ) konečnou tabulku extraligy 
2017/2018   Termín . 18.6.2018 
 
 
K bodu 5 – Různé 
 

- VV ČBA schválil finanční spoluúčasti vždy ve výši 50 % nákladů na kursy AIBA pro 
rozhodčí : Pavel Hynek na 3 STAR v Halle 
                 Stanislav Nechvátal 3 STAR v Bangkoku 
                 Tomáš Šmíd 2 STAR v Dublinu 

- VV ČBA schválil termín Valné hromady ČBA na den 27.10.2018 v hotelu Globus 
Praha Chodov 

-  Přednesen návrh Boxingu Ostrava uspořádat  MT kadetů a juniorů ve dnech 22. – 
23.9.2018 
VV ČBA upozorňuje, že v tomto termínu je v plánu tradiční  MT Sokolovská 
uhelná 

- MT v Plzni bude v termínu 4.-5.5.2019 – neobsazovat termín  turnaji 
- Schválena nominace MS jun. a juniorek : 51 kg Bernardová(v TOP 10EUBC je 9 

                                                                                60 kg N.Poledníková v TOP 10 je 5. 
                                                                                52 kg Godla v TOP 10 je 5. 
                                                                                91 kg Mikušťák v TOP 10 je 3. 
           Trenéři Kotiba a Larionov 

- Schválena změna : pokud se boxer či boxerka jež není členem reprezentačního týmu 
„A“ zú častní turnaje „A“ AIBA(EUBC) náleží mu náhrada 500,- Kč/den. Platí od 
15.5.2018. 

- VV ČBA schválil proplacení nákladů na MT Triebel Cup v obci Klin na Oravě pouze 
reprezentačním mládežnickým celkům. 

- VV ČBA schválil finanční spoluúčast na GP Ústí nad Labem ve výši 96 928,- Kč. 
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- VV ČBA schválil finanční odměny za umístění na GP Ústí nad Labem následovně : 
Zdenek Chládek - 1.místo- 3 zápasy vyhrané  
Miroslav Gorol   - 1.místo- 2 zápasy vyhrané 
Petr Novák         - 2.místo-  3 zápasy,2 vyhrané    
Artur Szachbazian- 2. místo 2 zápasy 1 vyhraný    
Adam Kolařík-  2. místo            

- Na žádost byl přijat  nový Boxing club Frýdek Místek, 738 01 ( podmínky přijetí 
splněny ) 

- Pan Klobáska informoval o připravované spolupráci Jižní Moravy s Rakouskem, 
dotační krytí Magistrát Brno. A dále o galavečeru v Hodoníně v 05/2018 – na 650 
diváků. 

- Pan Šimák informoval o dnech sportu v Praze pod patronací Magistrátu hl. města. 
Termín 16. – 20.6.2018 vždy od 9,00 hod do 18,00 hod. ČBA má vlastní stánek a ring 
v prostorách na Letné. Organizují pražské kluby, koordinuje p. Šimák. 
 
 

                    
zapsal : Václav Chocholoušek                                                          ověřil : Svatopluk Žáček 
 


