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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 13.1.2022 v Praze

Přítomni:   Žáček, Klíč, Šimák, Novotný, Kraj, Džavík, Marounek, Ivanov, Klobáska, 
Buchar, Foral
+ Chocholoušek - gen.sekretář        
Omluven : 
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček

Příští jednání  VV bude ve čtvrtek 03.03.22 v Praze. Také bylo oznámeno, že termín zasedání 
Trenérské rady bude v pondělí 21. února 2022  Zasedací místnosti na oba termíny jsou 
zajištěny. Začátky obou jednání v 10:00 hod.

Jednání zahájeno v 10:00 hod

Program jednání:
1.  Zahájení 
2. kontrola  posledního zápisu
3. Report presidenta ČBA
4. Ekonomika v roce 2021 
5. Zprávy z  TR
6. Zprávy z STK
7. Různé

K bodu 1 – Zahájení
- Zahájil pan Žáček. 

 K bodu 2 Kontrola posledního zápisu
− Všechny body z  posledního zápisu byly splněny

K bodu 3  Report presidenta ČBA
- Prezident podal report  k vyjádřením v e-mailové komunikaci v souvislosti s utvořením 

Jihozápadní oblasti a k hospodaření CBA 
- Prezident zrušil svůj „Vnitřní předpis“ ohledně přijetí p.Forala do VVČBA  ze dne 10. 

listopadu 2021
- Následně dal prezident hlasovat o přijetí pana Miroslava Forala jako řádného člena 

VV ČBA do volební Valné Hromady.
VV ČBA vyslovil souhlas. Pan Miroslav Foral je řádným členem VV ČBA.

K bodu 4-  Ekonomika v roce 2021
- Sekretář v předstihu zaslal ekonomické plnění v roce 2021 Po zaúčtování všech plateb 

z prosince 2021 jsou výdaje ve výši 12.502.702,- Kč.  Příjmy v roce 2021 15.201.577 
( započítány půjčky z rezervního fondu sportovních svazů ve výši 800.000 (2021) a 
1.000.000,- ( 2022 ).  

- Sekretář předložil plán výdajů na období  01 – 05 2022. V době rozpočtového 
provizoria při plnění navržených výdajů má ČBA finanční pokrytí na toto období 
zabezpečeno.
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Oba materiály 1) Ekonomické plnění 2021 a 2) Plán výdajů leden – květen 20200 jsou 
součástí tohoto zápisu.
VV ČBA Schválil

K bodu 5 - Zprávy z TR a zápis z TR
Samostatný materiál Zápis z TR č. 103 ze dne 11.1.2022
Platí zejména :

- dát do zápisu VV název pro Oblastní ligu -  Národní liga boxu a toto dát na vědomí 
všem členům ČBA

- vybírat na Oblastních kolech Startovné : do 18 ti let 100,- Kč a nad 18let 200,- Kč – 
příjem pro oblasti

- STK dodá VV tabulky pro „celostátní soutěž  Národní liga boxu“ za odboxovaná kola 
v sezóně 2021/2022

- VV obdrží pro kontrolu smlouvu mezi ČBA  a Olympem CS MV 
- Návrh TR pro VV – na MČR mužů a žen hradit Českou boxerskou asociací „Pásy“ pro 

mistry ČR - schváleno všemi hlasy
- práce pro STK:
- Startovné MČR v roce 2022 -  PLATBY PŘEDEM pro MR mužů a žen.
- Určit termíny a pořadatele MČR v roce 2022 a 2023 – pro dotační projekty
- TR doporučuje VV kontrolu platnosti trenérských průkazů všech trenérů NLB
- Oddíly při Národních ligách boxu předkládat se soupiskou platný trenérský průkaz 

odpovědného trenéra minimálně III. třídy.
VV ČBA všechny výše uložené úkoly schválil

- Projednání převodu SCM Plzeň pod odpovědnost a její zřizování do rukou 
Jihozápadní oblasti boxu z. s. a následné doporučení/  nedoporučení VV ČBA. 
Hlasování na jednání TR(6 pro 2 proti a 1 se zdržel) a následné doporučení VV 

           TR doporučuje VV ČBA – VV ČBA neschváleno

- Předloženy plány reprezentace žen, mužů, dívek (juniorky, kadetky a školní mládež ) a 
složení všech repre týmů.  Posuzovat dle ekonomických možností

- Ustanoven 2.  trenér reprezentace žen pan Oskar Lakomý
- VV vše ČBA schválil
- Informace/ žádost - zorganizovat v ČR školení trenérů na 1 STAR IBA

VV ČBA souhlasí

K bodu 6 Zprávy z STK
− Předseda STK pan Buchar se zavázal vypracovat propozice pro MR kadetů 

v Chomutově a Školní mládeže v Karviné
− Dále se zavázal určit pořadatele MR mužů a žen a termín konání  
− STK dodá gen. sekretáři elektronickou evidenci přijatých členů v oblastech od roku 

2010
VV ČBA Schválil

K bodu 7 Různé
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- Projednán dopis VV ČBA pana Tomšů
Odpoví prezident ČBA

- Projednán dopis z Dozorčí rady z 21.12.2021
Zasedání Dozorčí rady se koná 1.2.2022. Na tomto zasedání budou otázky 
vyjasněny

- Žádost o přidružení K ČBA podaly oddíly : 
1) Chládek boxing academy z.s.

Starý Brázdim177, 250 63 Brázdim, trenér Zdeněk Chládek Tel : 606 750 370, 
email :  Chladek.zdenek@email.cz, Středočeská oblast

2) Bull boxing team, z.s.  Pražská 186 , Dolní Jirčany, 252 44 – oblast Středočeská
Nutno dodat jméno trenéra a spojení

3) Spolek přátel boxu z.s.,  U viaduktu 929/47, Chrlice, 643 00 Brno
Trenér Martin Kalš, e-mail : kalis.martin@seznam.cz – Jihomoravská oblast
Nutno dodat tel. Spojení

VV ČBA oddíly přijal

Žádost podal Spolek Léonidás Gym Muay Thai Dubí.  Nemá trenéra III. Třídy 
boxu
VV ČBA oddíl nepřijal

Převod ze Severomoravské oblast boxu do Jihomoravské oblasti boxu nahlásil oddíl
X_FIGHT CLUB OSTRAVA
VV ČBA schválil

- Předložena žádost TR vytvořit na www.czechboxing.cz uzavřený prostor pro trenéry
předseda TR projedná s paní Krejbychovou

- I v roce 2022 pokračovat ve spolupráci s vydavatelem časopisu FIGHTERS.
( je to dvouměsíčník, ČBA v má časopise vyhrazenou dvoustránku za 24.000,- Kč/rok
a odebírá 6 x 40 ks á 50,- Kč to je 12.000,- Kč/rok )
VV ČBA vyslovil souhlas

- Projednány  smlouvy s repre trenéry na rok 2022 ( Černý, Larionov, Kotiba, Svoboda, 
Klíč, Seman, Duda ) a smlouvy s trenéry SCM ( Flachbart, Svoboda, Šimák, Soukup, 
Seman, Vasilišin, Kotiba, Nevrla, Fejt, Borek ) a smlouva s koordinátorem 
reprezentací ( Žáček ).

VV ČBA vyslovil souhlas

- Projednán návrh na Výběrové řízení na trenéra reprezentace a SCM.   Materiál je 
v diskuzi. Předložil pan Kraj.

mailto:Chladek.zdenek@email.cz
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http://www.czechboxing.cz
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- Projednán návrh na ustanovení komise pro přípravu nových Stanov České boxerské 
asociace.  Materiál je v diskuzi. Předložil pan Marounek.

Na základě hrubého porušování stanov ČBA statutárem a předsedou spolku Thai Box Rival 
z.s., IČ 06687644 panem Petrem Glovčíkem podal pan Ivanov návrh na dočasné pozastavení 
členství spolku v ČBA na dobu tří měsíců. Pan Glovčík neustále porušuje nařízení Výkonného 
výboru ČBA  ze dne 16.6.2020.

- Spolek AVZO Neratovice, p.s. IČO 49518364 je zaregistrován ve Spolkovém rejstříku 
organizacemi : 1) Asociace víceúčelových………. IČO : 41695402
                         2) Česká boxerská asociace IČO : 49278045

zapsal : Chocholoušek                                                              ověřil : Žáček
  


