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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 26.6. 2014 v Praze 
 
Přítomni:   Žáček, Džavík, Šimák, Dvořák, Klobáska, Muller,  Brožek 
Omluveni : Foldyna, Kraj, Šindelář 
Hosté :  Chocholoušek 
 
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 
 
Příští jednání  VV se bude konat v září 2014 ( zatím neurčeno ) 
Jednání zahájeno v 10,00 hod 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu 
2. Všechny kategorie reprezentací 
3. Ekonomika ČBA v roce 2014 
4. Interliga 2014/2015 
5. 1. Liga 2014 / 2015 
6. Různé 
 
K bodu 1) – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 
 
Zahájil pan Žáček. 
Kontrolu posledního zápisu provedl pan Chocholoušek 
Trvají níže uvedené  body s termínem do 30.6.2014 a  30.9.2014 
 

- 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. 

 
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 
 

b) 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 
 

c) 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 



 

 2

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

e) 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 

f) Otázka hanlivých dopisů pana Stacha z BCOS Plzeň. Vedení středočeské oblasti 
s panem Stachem projedná a předloží zápis z tohoto jednání. 
Termín : 30.9.2014 
 

K bodu 2  - Všechny kategorie reprezentací 
 
Muži a junioři – přednesl pan Larionov. Průběh VT a MT je popsán v zápisech TR. 
Umístěny na webu ČBA. Předložen kalendářní plán VT a MT do konce roku 2014. Také 
umístěn na webu. VV schválil kalendářní plán VT a MT. 
VV uložil panu Larionovi : 

1) Vypracovat individuální plány pro každého boxera z úzkého reprezentačního kádru. 
(A tým - Chládek, Bilík, E. Agateljan, Táborský, Gábor, Dekýš, Bažo, Korbel ). Tyto 
přenést do oddílů a vybrané reprezentanty sledovat. Plány na jednotlivce předložit. 
Termín : 31.7.2014 

2) Vypracovat systém práce s tzv. B-týmem-koncepci. Termín : 31.7.2014 
3) VV ČBA byly stanoveny tzv. kontrolní MT. 

Muži – MT Vídeň, GP Slovenska, MR Plzeň, Interliga, MT v Srbsku 
Junioři – MT Sokolov, MT Krnov, MT J.Torma Praha, ME Srbsko 
 
Příprava mužů směřuje k ME v 04/2015. 
Příprava juniorů směřuje k ME v Srbsku v 10/2014 

 
Ženy – přednesl Šimák- příprava žen směřuje k MS v listopadu v Korei 
 Nově byl doplněn plán přípravy o VT v Německu ( 10 dní ) a Polsku ( 3 dny ) 
 Kalendářní plán na webu. 
 VV schválil plán přípravy 
 
Kadeti – přednesl Šimák, doplněný plán přípravy směřuje k vrcholné akci ME v září v Rusku. 
 Kalendářní plán na webu 
 VV schválil plán přípravy 
 
Šk.mládež- přednesl Šimák. Vrchol se koná v 06-07/2014 – ME v Maďarsku. Jede tam 7 
boxerů, trenér Duda a rozhodčí Nechvátal. Zprávy na webu. 
 
K bodu 3 – ekonomika v roce 2014  
 

Sekretář v předstihu zaslal stav k 20.6.2014. Bylo konstatováno, že při navýšení 
financí pro repre žen o 100 tis Kč, vychází zatím rozpočet minus 600 tis. Kč. 
Za předpokladu obdržení dalších 600 tis. Kč od OH výboru ( z loterií ) by byl rozpočet 
vyrovnaný. Bylo domluveno zatím ponechat finanční plán se schodkem 600 tis Kč a  
počkat na příjmy od OV ČR. Nesplní-li se předpoklad  dojde ve 4. Q ke škrtům tak 
aby byl rozpočet vyrovnaný. 



 

 3

Sekretář seznámil VV ČBA s tím, že je ze strany ČBA podepsána smlouva 
s Magistrátem hl. města Prahy, která zaručuje 7 pražským klubům 400 tis. Kč dle klíče 
a rozpisu v žádosti z roku 2013. 
 

K bodu 4 – Interliga 2014 / 2015 
 
Dne 17.6.2014 proběhla v Ostravě porada zástupců ČBA a soutěžících oddílů. Polsko 
nastupuje zatím s jedním celkem (předpoklad dvou celků ). 
Bylo rozlosováno a určeny termíny Interligy  ( na webu ). 
Byl předložen SŘ Interligy, který byl domluven na této schůzce.  VV ČBA zavazuje české 
kluby plnit d ůsledně český přestupní řád, tzn. i při Interlize respektovat a dodržovat 
přestupy a hostování – toto vyznačit ve startovních dokladech boxera. 
VV ČBA byl seznámen s návrhem platby Českým rozhodčím a supervizorovi : 
V utkání kde startuje celek z ČR platí supervizora a českého rozhodčího startující České 
oddíly. 
V zápase, kde nestartuje český celek platí České rozhodčí ČBA. V obou případech nároky 
budou vyplaceny dle Ekonomické směrnice ČBA 
 
VV ČBA schválil a uložil předsedovi KR na příštím  zasedání předložit návrhy na 
jmenování  supervizorů. 
 
K bodu 6 - 1. liga 2014 / 2015 
 
Do České skupiny se přihlásily : Armex Děčín, SKB Třeboň, Money-servis Kladno,  
                                                           SKP Sever Ústí nad Labem, BC Česká Kamenice 
Do Moravské skupiny se přihlásily : Porubští boxeři, BC Boxing Ostrava, Jihomoravský  
                                                           region, KO Brno, Kometa Brno 
 
V obou skupinách je maximální počet 5 celků. 
 
VV ČBA ukládá STK na zasedání v září předložit SŘ, rozlosování a termíny pro rok 
2014. 

 
K bodu 7 – Různé 

 
- Předložen návrh o finanční příspěvek Martině Schmoranzové ve výši 5.000,-/měsíc od 
června ( včetně ) do MS tzn. do listopadu 2014.   
VV ČBA Schválil 

- Předložena žádost aby se  největšího MT v ČR GP Ústí nad Labem  zúčastnilo o 5 
českých rozhodčích více ( nabírání mez. zkušeností ) na náklady ČBA a náklady na 
cestovné pro české boxery. Celkem do výše 35.000,- Kč       
VV ČBA schválil 

- Předložena sankční faktura z MT v Halle ve výši asi 35 tis. Kč 
(Český tým byl přihlášen, ale chybou trenéra se nezúčastnil ) 
Návrh zaplatit pobyt ve výši jaká by se platila kdybychom se MT zúčastnili ( asi 25 tis 
Kč ). 
VV vyslovil souhlas s návrhem 

- Přihlášku do řad ČBA podal klub SK Bursa Řezník Gym, o.s. Lovosice – klub splnil 
podmínky, Návrh na přijetí klubu 
VV vyslovil souhlas s návrhem 
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- Per rollam schválena Výroční zpráva za rok 2013 
- Dána informace o jednání ustanovení Juniorské ligy Višegrácké čtyřky. 

VV souhlasí se záměrem 
-  Projednán postup Mgr. Tomáše Šmída v souvislosti s jeho dopisem po finále 1. Ligy 

dne 14.6.2014 v Brně. Dopis byl zveřejněn v médiích a na facebooku. VV ČBA má za 
to že Tomáš Šmíd hrubě poškodil jméno ČBA na veřejnosti a doporučuje 
Disciplinární komisi ČBA projednat skutky Tomáše Šmída z Komety Brno. 
VV ČBA ukládá prezidentovi ČBA předat tuto záležitost DK ČBA 
Termín : 15.7.2014 

- Projednána žádost oddílového trenéra Pražského rohovníka pana Michala Soukupa o 
zaplacení letní přípravy v Tatrách boxerům Vodárkovi a Klimentovi. Termín 
oddílového VT koliduje s termínem VT reprezentace mužů v srpnu na Ukrajině. 
Po diskuzi vyplynul závěr : reprezentant by se měl v první řadě zúčastnit soustředění 
s reprezentačním týmem, bude – li povolán. Žádost se neakceptuje. 
VV vyslovil souhlas 

- V souvislosti s přípravou kadetů Bartůňka a Kotrče na ME je nutné aby oba boxeři 
podepsali prohlášení o startech pouze v boxerských zápasech dle pravidel AOB a že 
nebudou startovat v jiných bojových sportech. 
VV ukládá panu Sušilovi toto prohlášení nechat boxery a klub podepsat 
s termínem do 27.7.2014  

 
 
 
zapsal : Chocholoušek                                                               ověřil : Žáček 
 


