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 Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 18.10.2022 v Praze 
 

Přítomni: Žáček, Šimák, Džavík, Ivanov, Foral, Novotný, Marounek, Kraj, Klobáska, 

Buchar, Klíč 

+ Chocholoušek - gen. sekretář         

Omluveni:  

Jednání VV vedl: Svatopluk Žáček   

Příští jednání VV bude ve čtvrtek 10.11.22 v Praze v 10:00 hod. 

Jednání zahájeno v 10:00 hod. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a kontrola posledního zápisu z 8.9.2022 

2. Ekonomika v roce 2022  

3. Zprávy z TR 

4. Zprávy z STK 

5.   Projednání nových stanov ČBA 

6.   Příprava Valné Hromady ČBA dne 26.11.2022 

7. Různé 

K bodu 1 – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 

- Zahájil pan Žáček.  

- Kontrolu posledního zápisu provedl gen. sekretář 

a) Všechny odměny pro boxery a boxerky tak jak bylo domluveno na posledním VV ČBA    

    byly vyplaceny      

b) množství připomínek k vedení a zpracovaní webu czechboxing.cz  

    napíše pan Marounek písemně, tyto budou předány správcům webu (Krejbychová, Plíva)   

    a budou se řešit 

c) GS zdůraznil, že zápisy z Dozorčí rady jsou na webu ČBA veřejně přístupné 

K bodu 2 ekonomika v roce 2022 

Sekretář v předstihu zpracoval stav čerpání financí k 15.10.2022, zapracoval do Plánu nákladů 

a výnosů pro rok 2022 nejaktuálnější finanční požadavky a zaslal VV ČBA 15.10.2022.  

Rýsuje se dodržení vyrovnaného rozpočtu. 

VV ČBA schválil a uložil  

 

K budu 3 Zprávy z trenérské rady zápis č. 110 - samostatný materiál umístěn na webu    . 

− Mimo jiné ze zápisu vyplývá návrh odměn: 

Za mistryni Evropy v kategorii Kadet Viktorie Jílková      50.000, - Kč 

Osobní trenér Lukáš Jílek                                                  10.000, - Kč                  

Reprezentační trenér Martin Klíč                                      10.000, - Kč 

Proplatit náklady osobního trenéra Lukáše ve výši           35.874, - Kč 

 

Za výsledky na MT v Gliwicích: 

Nela Freiherrová                                                                 8.000, - Kč 

Lenka Bernardová                                                              6.000, - Kč 

Barbora Maxová                                                                 5.000, - Kč 

 

− TR navrhuje změnu na postu pomocného trenéra repre žen. Odstupuje Oskar  

      Lakomý, nahradí jej od 1.11.2022 Lenka Kardová. 

− Vypovědět smlouvu na oblečení pro repre týmy s firmou Extreme Hoby z důvodu  

       neplnění smlouvu ze strany uvedené firmy – prezident ČBA 

− Záměr zúčastnit se MT školní mládeže v 10/2022 v Chorvatsku. Trenér pan Pavel  
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      Duda.  Náklady cca 45 tis Kč 

VV CBA vše schválil                      

 

Bod 4) Zprávy z STK 

− Konstatováno urychleně vypracovat a projít schvalovacím procesem „Propozice MR  

      mužů a žen v 12/2022 v Praze“.  Úkolu se ujal pan Šimák 

VV ČBA schválil 

 

K bodu 5) Nové Stanovy ČBA  

Tyto nebyly projednány 

VV ČBA vzal na vědomí 

 

K bodu 6) Různé 

 

- Pan Foral vznesl znovu požadavek na TR seznámit s výsledky testů všech SCM v 06/22  

   v Jihlavě. 

- VV ČBA schválil posunutí termínu platby členských příspěvků za sportovní klub 

   (spolek) ve výši 100,- Kč/klub do 15.11.2022. Zaslat tuto informaci všem spolkům ČBA  

    mimo tento zápis tzn ihned 

- Nutnost zastropovat pro rok 2023 náklady na MR ze strany ČBA pro pořadatele 

a) MR školní mládeže - 70.000, - Kč. 

b) MR kadetů a kadetek - 70.000, - Kč. 

c) MR juniorů a juniorek - 80.000, - Kč 

d) MR mužů a žen -100.000,- Kč. 

VV ČBA schválil 

 

Pořadatel MR obdrží fakturačně uvedené částky a všechny náklady spojené s pořádáním hradí 

sám 

- Termíny konání MR všech kategorii v roce 2023 

a) MR školní mládeže  6. 8.4.2023  Kroměříž 

b) MR kadetů a kadetek  31.3. – 2.4.2023  Poděbrady 

c) MR Juniorů a juniorek 21. -24.4.2023  České Budějovice 

d) MR mužů a žen  podzim 2023  Ostrava 

VV ČBA schválil 

 

- Žádosti o přidružení k ČBA 

a) Box Club Příbram Trenér Viktor Vasilišin – vše v žádosti doloženo 

VV ČBA schválil 

b) Žádost Středomoravské oblasti boxu (pan Torač ) VV ČBA neschválil předložené  

Stanovy tedy přidružení 

V této souvislosti byla boxerská veřejnost upozorněna na zákaz startu boxerů a účasti 

rozhodčích z řad ČBA na MT dne 22.10.2000 ve Vrbně pod Pradědem, který měla 

pořádat neschválená Středomoravská oblast boxu. Tento MT poté pořádal BOXING 

KLUB PORUBA. 

 

c) Byla diskutována nadcházející Valná hromada: 

aa) Uskuteční se 26.11.2022 v EA Busines hotel Jihlava 

                                            Havlíčkova 5625/28 

                                            586 01 Jihlava 

                                            Začátek v 11,00 hod prezentace od 10,00 hod 
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bb) řídícím VH pověřil president ČBA JUDr. Františka Novotného 

cc) hlasovat s hlasem rozhodujícím mohou: 

zástupci zapsaných spolků subjektů ČBA (Statutární zástupce nebo doložen 

originál plné moci s ověřeným podpisem statutára)  

       

       předsedové oblastních výborů ČBA 

 

 zástupci subjektů, které mají družstvo seniorů v nejvyšší soutěži 

 

  zásada -1 člověk jeden hlas 

 

- volí se tajně orgány VV: President 

  2 Vicepresidenti 

                                            Členové VV ČBA – vše dle volebního řádu a Stanov   

                                            ČBA 

 

        GS zašle nejpozději 26.10.2022 všem – Pozvánku na VH s programem 

                                                                        Volební řád 

                                                                        Jednací řád 

        Kandidátní listiny na funkce ve Výkonném výboru ČBA je nutné zaslat do   

       15.11.2022 na sekretariát ČBA na adresu box@cuscz.cz po té sekretář připraví  

       volební lístky 

VV ČBA vše schválil 

 

                 žádost Baníku 1. Máj Karviná (pořadatele MR školní mládeže 2022) o možnost    

                 dofakturace nákladů spojených s tímto MR ve výši 24.000, - Kč. 

           VV ČBA schválil 

 

              Sekretář informoval, že požádal zástupce STK oblastí o podklady ze soutěží mládeže  

              všech kategorií za sezónu 2021/22, tak aby mohl připravit podklady pro fakturaci  

             jednotlivých klubů za částečné náklady na výchovu mládeže. Termín do 4.11.2022 

VV ČBA schválil  

 

            -   Pánové Šimák a Marounek navrhli: z důvodu neakceptování rozhodnutí VV 

ČBA – nevybírání   startovného (100,- Kč při soutěžích národní ligy za účastníka a 200,-Kč 

za seniora) neuhradit fakturu za pořádání Oblastního kola. O tomto návrhu se hlasovalo pro 

potrestání oblastí neuhrazením faktury za pořádání Oblastního kola - 4 zástupci / pro 

nepotrestání oblastí neuhrazením faktury za pořádání Oblastního kola - 6 zástupců. 

VV ČBA neschválil 

  

  

 

 

zapsal: Václav Chocholoušek                                                           ověřil: Svatopluk Žáček 

mailto:box@cuscz.cz

