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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 26.8.2021 v Praze 

Přítomni:   Žáček, Klíč, Šimák, Novotný, Kraj, Džavík, Marounek, Ivanov, Buchar,   
Klobáska 
+ Chocholoušek - gen.sekretář         
Omluven :  
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 
 
Příští jednání  VV se  bude konat 4.10.2021 v Praze 
 
Jednání zahájeno v 10,00 hod 

Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu 
2. Ekonomika v roce 2021 
3. Zprávy z  TR 
4. Zprávy z STK 
5. Návrh stanov na Valnou hromadu dne 4.9.2021 
6. Etický kodex funkcionáře – činovníka České boxerské asociace, z.s. 
7. Různé 
 
K bodu 1 – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 
Zahájil pan Žáček.  
Kontrolu zápisu z posledního jednání VV provedl pan Chocholoušek. Nebyl dodán od pana 
Černého seznam lidí, kteří obdrželi sporttestery zakoupené ČBA pro potřeby reprezentace. 
VV ČBA vzal na vědomí a uložit tento nedostatek odstranit do 4.9.2021 

 

K bodu 2  ekonomika v roce 2021 
Sekretář v předstihu zaslal známý věcný a finanční plán k 19.8.2021 
V současné době je plánované odhadované čerpání  a příjmy mírně v nesouladu. Bylo 
konstatováno, že je třeba udržet i v roce 2021 vyrovnaný rozpočet. Nedojde-li k navýšení 
příjmů ( sponzoring ) bude nutné v části třetího a celé čtvrté čtvrtletí omezit zatím plánované 
akce. 
VV ČBA vyslovil souhlas 
 
K bodu 3-  Zprávy z  Trenérské rady 
-informace o výsledcích z ME školní mládeže v Sarajevu : 
Kropog a Glovčík vyhráli po jednom utkání, dostali se do čtvrtfinále 
Lantová se volným losem dostala do čtvrtfinále, po té prohra s Ruskou 
Julie Poledníková vyhrála 2 utkání a vybojovala bronzovou medaili. 
Viktorie Jílková vyhrála všechna svá 4 utkání a vybojovala zlato. Byla také vyhlášena nejlepší 
boxerkou turnaje. Podrobné hodnocení bude ve zprávě z Trenérské rady z 9.9.2021 

- návrh proplatit náklady v zálohované výši 28 tis. Kč medailistkám 
- návrh odměn : Viktorie Jíková                                              -  30.000,- Kč 

                                    Julie Poledníková                                           - 10.000,- Kč 
                                    osobní trenér Jílkové ( Lukáš Jílek)               - 10.000,- Kč 
                                    osobní trenér Poledníkové (Dalibor Frohlich)-  5.000,- Kč 
                                    reprezentační trenér děvčat ( Martin Klíč )     -10.000,- Kč 
VV ČBA vyslovil souhlas 

− přednesen návrh na vytvoření funkce tzv. „PR manager“. Pan Marounek do příštího 
zasedání připraví podklady 

VV ČBA vyslovil souhlas 
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− donominovat na MT žen a dívek v 09/21 v Gliwicích – 57 kg Čavajdová, 60 kg 
Magdalena Tichá a trenér Radek Seman. Dále donominovat na MT v Subotici (31.8. - 
4.9.21 ) Veroniku Gajdovou 60 kg a trenéra Oskara Lakomého 

VV ČBA vyslovil souhlas 

− začínají nominace na Mistrovství republiky 24. -  26. září. Pořádá SKB Třeboň 
− návrh zvýšit věkovou hranici v SCM z 18 let na 22 let 

VV ČBA vyslovil souhlas 

 

4- Zprávy z  STK 
- Předloženy a schváleny Propozice Mistrovství České republiky Juniorů a Juniorek ve 

dnech 24. - 26.9.2021( samostatný materiál). Pořadatel SKB Třeboň. 
- Předloženy Propozice Mistrovství republiky kadetů a kadetek v 11/21 v Č. 

Budějovicích a Propozice Mistrovství republiky školní mládeže v 10/21 v České 
Kamenici (samostatný materiál ).  

VV ČBA vyslovil souhlas 

 

− Předložen návrh na vytvoření Extraligy 2021/2022 za účasti 4 družstev ( SKP 
Sever Ústí nad Labem, Kutil gym box club fitness Praha, DTJ Prostějov, BC 
Dubnica nad Váhom ). Bude se boxovat turnajovým způsobem ( samostatný 
materiál ) 

VV ČBA vzal na vědomí – Propozice je třeba dopracovat 
 
5 – návrh úprav stanov ČBA pro  Valnou Hromadu konanou dne 4.9.2021 

− předložen Návrh Stanov ČBA , které se budou projednávat na Valné Hromadě dne 
4.9.2021. Zásadní změna, do stanov se promítla nutnost vytvoření z Oblastních 
výborů - Pobočné spolky 

VV ČBA návrh schválil 

 

6- Etický kodex funkcionáře – činovníka České boxerské asociace 
Předložen samostatný materiál, Zařazen mezi dokumenty ČBA 
VV ČBA schválil 
 
7 – Různé 

- Žádost o přijetí za člena ČBA klubu : THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s 
            Čeloudova 1117/56, 674 01 Třebíč. IČ : 0816387. Petr Ottich,.Jihomoravská oblast                    
            Nutno dodat telefonní a E-mailový kontakt. 

- Žádost  přijetí za člena ČBA klubu: CHB Gym, Palackého náměstí 126, Slavkov u 
Brna 684 01 Jihomoravská oblast. Michal Zezulka. Nutno dodat telefon a E-mail. 

- Žádost o přijetí za člena ČBA : Tělovýchovná jednota Spartak Pelhřimov(boxerský 
oddíl ), Martin Borek Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov, tel : 777 964 405, E-mail 
:martinborek@email.cz  a pavelfejt@seznam.cz – Jihomoravská oblast 

- Žádost o přijetí za člena ČBA : Boxing Sokol Chlumec nad Cidlinou, Tělocvičná 
jednota SOKOL Chlumec nad Cidlinou, Kozelkova 26/IV, 50351 Chlumec nad 
Cidlinou, IČ : 7082965, Pavel Ploc E-mail : plocik@centrum.cz, Dodat tlf.kontakt 

       .    Žádost o přijetí do řad ČBA : Active SVČ , příspěvková organizace, Dolní  3,  
             591 01Žďár nad Sázavou,  Jan Šmíd  tel. 777 630 543,  
             E-.mail : honza.smith@seznam.cz  
VV ČBA vyslovil souhlas s přijetím klubů  
      -  Předložen a schválen Pokyn presidenta ze dne 26.8.2021 „Ke statistickému šetření   
          stavu členské základny ČBA k 31.12.2021“. Je třeba, aby každý klub navštívil okresní        
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          pobočku ČUS, kde dostane přístupové údaje k https//iscus.cz a zde pořídí členskou    
          základnu ( 100 lidí práce na 3 hodiny za celý kalendářní rok ) 
VV ČBA zavazuje předsedy Oblastních výborů, že každý klub v jejich působnosti 

bude tento Pokyn plnit 
 

- předložena žádost Jihozápadní oblasti boxu z.s. o zřízení oblasti dle stanov České 
boxerské asociace, z.s. dle čl. VII bod 2. 

            V žádosti je uvedeno 7 klubů. Bylo konstatováno, že názvy klubů nejsou přesně dle      
            Spolkového rejstříku. Dále je požadováno doplnit IČ u klubů a vyjádření statutárních       
            orgánů těchto klubů. Žádost doplnit a předložit znovu, žádost byla odročena 
 
VV ČBA souhlasí 

 

− předložena Žádost o částečné pokrytí finančních nákladů na uspořádání 
Mezinárodního galavečera POHÁR PĚTI ZEMÍ dne 4.9.2021. Organizátor BC SKMP 
Duchcov, z.s. - Václav Fiala předseda spolku. Bude to již v pořadí 3. ročník. Bude 
poskytnuto finanční krytí ve výši 20.000,-  Kč 

VV ČBA vyslovil souhlas 
 

− předložena STUDIE PROVEDITELNOSTI venkovní fitness plochy Box 
Clubu Táty Němce, Jiráskovo nábřeží 2802/23  České Budějovice. Po 
prostudování Studie 

VV ČBA doporučuje státním orgánům zařadit tuto akci do Investičních dotací sportovní 

infastruktury 

 

− pan Šimák podal ústní informace o průběhu Olympijského festivalu v Praze 
Stromovce  v době konání OH v Tokiu. Je nutné zpracovat písemně. 

VV ČBA souhlasí 

 
                  -   je nutné upravit Ekonomickou směrnici ve výši náhrad výpočetnímu technikovi   
                     při turnajích a Mistrovství republiky na 2.000,-  Kč/den 

VV ČBA souhlasí 

 
                   Na Mezinárodní turnaj ve dnech 4. - 5.9.2021 v Dubnici nad Váhom pojedou za   
                   ČBA při příležitosti 93 narozenin dne 27.8.2021 pana Jána Zachary  
                   ( OH vítěz z Helsinek 1952 ) pánové Foral a Chocholoušek. 
 VV ČBA souhlasí            
 
                Na náklady ČBA se ve dnech 21. - 22.9.2021 v Bratislavě zúčastní akce „Fórum pro   
                posílení postavení žen ve sportu“ paní Terezie Krejbychová.  
VV ČBA souhlasí 
 
 
 

zapsal : Chocholoušek                                                              ověřil : Žáček 


