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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 16.06.2020 v Praze
Přítomni:   Žáček, Klobáska, Šimák, Ivanov, Džavík, Klíč, Muller, Kraj, Novotný 
                   + Chocholoušek - gen.sekretář                 
Omluven: Buchar
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček

Příští jednání  VV se bude konat v úterý 03.09. 2020 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 2020.
3. Zprávy z trenérské rady
4. Zprávy  STK
5. Různé
K bodu 1. – Zahájení a kontrola posledního zápisu.
Zahájil pan Žáček

- Kontrolu zápisu z posledního jednání VV provedl pan Žáček.
Z minulého zápisu byly všechny úkoly splněny.
a) Stále platí bod 2. zápisu – „Soustředění a výjezdy musejí být konzultovány 

s prezidentem ČBA ( finance ).
b) VV ČBA revokuje usnesení z minulého zasedání ( 7.5.2020 ) bod 4. Týká se 

přeřazení klubu Sparta Mikulov do Středočeské oblasti. Zůstává v platnosti, že 
uvedený klub je i nadále členem Jihomoravské oblasti 

K bodu 2.  - Ekonomika v roce 2020
Sekretář v předstihu zaslal známý  věcný plán na rok 2020 plánované výdaje ve výši 
12.444.435 Kč a příjmy doposud ve výši 11.512.075. 
V tuto dobu  příjmy nepokrývají předložený věcný plán 2020. Rozdíl činí 932.360,- Kč
Nutno omezit výdaje tak, aby rozpočet byl vyrovnaný. 

VV ČBA vzal na vědomí

K bodu 3 – zprávy z Trenérské rady

Ústně předložil předseda TR p. Šimák s odkazem na skutečnost, že Trenérská rada zasedá dne 
18.6.2020. Po té vše v zápisu z této trenérské rady ( plány výcvikových táborů a známých 
mezinárodních  turnajů všech kategorií reprezentace a SCM )

VV ČBA vzal na vědomí

K bodu 4 – Zprávy z STK

- Předložen nový termín konání Mistrovství republiky  školní mládeže v České 
Kamenici. MR se koná 6. – 8.11.2020. Schváleny  nově upravené Propozice  
uvedeného mistrovství ( zvláštní příloha ).
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VV ČBA schválil

- Předložen nový  termín konání Mistrovství republiky  kadetů a kadetek v Třeboni. MR 
se koná 25. – 27.09.2020. Schváleny nově upravené Propozice  uvedeného mistrovství 
( zvláštní příloha ).

VV ČBA schválil

- Předložen termín a místo konání Mistrovství republiky mužů a žen. MR se koná 
v České Lípě ve dnech 29. – 31.10.2020

VV ČBA schválil  a uložil STK vypracovat a předložit propozice uvedeného MR.

- Generální sekretář informoval o schůzce oddílů Extraligy pro sezónu 2020/2021.
Schůzka se koná v úterý 23. června 2020 v 11,00 hod na Strahově.
Účastníci : Armex Děčín, SKP Sever Ústí nad Labem, Pablo Boxing Plzeň, DTJ 
Prostějov, Box Team Dubnica nad Váhom.

VV ČBA schválil

K bodu 5 – Různé

- Generální sekretář předložil Výroční zprávu České boxerské asociace za rok 2019

VV ČBA zprávu schválil

- VV ČBA projednal Zápis členské schůze SMOB ze dne 9.6.2020,podle něhož byl pan 
Petr Glovčík vyloučen ze SMOB. VV ČBA s ohledem na tam uvedené skutečnosti s 
tímto rozhodnutím souhlasí.
 
Odůvodnění: jmenovaný v době zákazu výkonu trenérské činnosti tento zákaz porušil 
tím, že sekundoval při turnaji na Slovensku boxery klubu Thai Box Rival Opava z.s.
Dále porušil Soutěžní řád tím, že nezajistil, aby klub, jehož je předsedou, Thai Box 
Rival z.s., měl řádné povolení ke startu v zahraničí od ČBA ( viz čl 31 odst. 2 
Soutěžního  řádu 2019/2020 vydaného 12.9.2019 ) .

VV ČBA souhlasí se zákazem činnosti jmenovaného.

zapsal: Václav Chocholoušek                                                              ověřil : Svatopluk Žáček  


