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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 22.5. 2014 v Praze 
 
Přítomni:   Žáček, Džavík, Šimák, Dvořák, Klobáska, Kraj, Muller, Šindelář, Brožek 
Omluveni : Foldyna 
Hosté :  Chocholoušek 
 
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 
 
Příští jednání  VV se bude konat ve čtvrtek  26. června  2014  v 10,00 hod v Praze 
Jednání zahájeno v 10,00 hod 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu 
2. Ekonomika ČBA v roce 2014 
3. Úkoly z konference ČBA 
4. Různé 
 
K bodu 1) – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 
 
Zahájil pan Žáček. 
Kontrolu posledního zápisu provedl pan Žáček 
Trvají níže uvedené 2 body s termínem do 30.6.2014 
 
Odstraní-li  BC Žižkov Praha vytýkané nedostatky, VV Středočeské oblasti bude 
informovat  VV ČBA o povolení vstupu BC Žižkov Praha do soutěží ČBA a o datu 
vstupu. 
 
-BC Ostrava doposud neuhradil ČBA fakturu uvedenou v zápise z 7.11.2014 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. 
 
K bodu 2  - Ekonomika ČBA v roce 2014 
 
Sekretář v předstihu zaslal výdaje ČBA do 15.5.2014. Informoval VV ČBA, že včerejším 
dnem začaly docházet finanční prostředky od MŠMT na programy I, II a V. 
Byla vrácena překlenovací půjčka od ČUS z dubna 2014 ve výši 600 tis. Kč. Termín byl do 
30.6.2014. 
Jsou známy a podepsány limity dotací od MŠMT :     Program I 1.328.100,- Kč 
              Program II 1.649.700,- Kč 
              Program IV    219.200,- Kč 
              Program V   2.460.200,- Kč 
                     ČOV     404.000,- Kč 
Oproti předpokladu je plán poskytnutí dotací o 950 tis nižší. 
Není pokryt plán věcného plnění ve výši cca 750 tis. Kč. 
Sekretář navrhl, aby v 1. ize ČR pokud bude zachován stávající model, startovalo max 10 
celků – úspora fin prostředků ve výši 250 tis. Kč. 
Dále navrhl probrat s reprezentačním šéftrenérem mužů a juniorů po MT Halle a GP Ústí 
koncepci rozsáhlé letní a další přípravy s ohledem na minimalizaci nákladů a zdůraznění 
reprezentačních „A“ výběrů a ostatních dle Směrnice pro státní sportovní reprezentaci 
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Předpoklad úspory nákladů min 250 tis. Kč 
Dále je třeba najít ještě další úsporu 250 tis, aby byl vzniklý schodek vyrovnán. 
Padl návrh na příštím VV ČBA projednat přípravu reprezentace mužů a juniorů. 
 
VV ČBA bere na vědomí, souhlasí a ukládá sekretáři držet plán vyrovnaný 
 
K bodu 3 – úkoly z konference ČBA 
 
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 
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. 
Termín : 30.9.2014 

b) 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 

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

d) 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 
 

K bodu 4 - různé 
     -    byla předložena žádost o přijetí do řad ČBA SK BOX Litom ěřice, z.s. 
          uvedený oddíl splnil všechny předepsané náležitosti. 
          VV vyslovil souhlas se vstupem uvedeného oddílu.  

- MT J. Tormy – Magistrát hl.města Prahy zaslal 50 tis dotaci a Pražská plynárenská, a.s 
120 tis z nasmlouvaných 150 tis. Zbytek po akci 

- Sekretář podal informaci o jednání v Polsku ohledně Interligy ( Big Board Praha, DTJ 
Prostějov, Spartak Nová Dubnica nad Váhom, Stavbár Nitra, Kraków, Katowice ) 
Dne 17.6.2014 bude uskutečněno další jednání ohledně Interligy v Ostravě, 
předpoklad, že bude rozlosováno a dány termíny. Interliga bude mít samostatný SŘ. 
Dále dal návrh aby ČBA nesla náklady dle Ekonomické směrnice za České rozhodčí a 
supervizory ve výši 60 %. Ostatní doplatí soutěžící České kluby.   Jedná se o částku 
do 100 tis na soutěžní ročník 2014/2015 z rozpočtu ČBA. 

- Pan Dvořák informoval o GP Ostrava. V roce 2014 není již vůle ze strany Magistrátu 
města Ostravy. V dalších letech magistrát projevil zájem na financování uvedené akce. 
VV ČBA uložil předsedovi Severomoravské oblasti zajistit konání GP Ostravy 
v roce 2015. 
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- Sekretář informoval, že začíná zasílat na BÚ klubů složené kauce na sezónu 
2013/2014 pokrácené dle SŘ čl. 31 bod za případné neplnění sponzorské smlouvy 
s firmou Bail. 
VV Vzal na vědomí 

- Sekretář informoval o reakci AIBA na žádost pro komisi způsobilosti Mlejnková, 
Bartůněk. 
AIBA chce prohlášení od obou o tom, že budou startovat pouze v boxu dle pravidle 
AIBA. 
Mlejnková zašle na sekretariát prohlášení. 
Bartůněk dle slov předsedy klubu Association Champions Příbram pana Kotrče 
prohlášení nezašle, rozhodl se pro Kick box. 

- Ve dnech 11. – 14.6.2014 se zúčastní reprezentační týmy kadetů a juniorů MT Černé 
diamanty v Polském Myszkově. 
VV Uložil trenérům těchto reprezentačních celků účast zajistit 

- Nastolena otázka hanlivých dopisů pana Stacha  z BCOS Plzeň. 
VV uložil předsedovi Středočeské oblasti záležitost prošetřit a navrhnout 
opatření 

- Na návrh předsedy STK bylo hlasováno v otázce zda – li borec soutěžící v uplynulé 
extralize má započítán zápas proti Chimera Plzeň s ohledem na počet startů 
v extralize. Plzeň ze soutěže vystoupila a její výsledky byly anulovány v souladu se 
SŘ. 
Poměrem hlasů 7 : 1 se VV shodl na tom, že start borce je započítán a není 
anulován. 
 

zapsal : Chocholoušek                                                               ověřil : Žáček 
 


