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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 3.9. 2015 v Praze 
 
Přítomni:   Žáček , Džavík, Muller, Šimák, Klobáska, Brožek 
                   Chocholoušek-sekretář   
Omluveni : Foldyna Kraj, Dvořák, Šindelář 
Host : Pavel Hynek  
 
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 
 
Příští jednání  VV se bude konat  6.10.2015 
Jednání zahájeno v 10,00 hod 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu 
2. Struktura ligových soutěží soutěžního ročníku 2015/2016 
3. Soutěžní řád pro sezónu 2015/2016-Per-rollam 
4. Ekonomika v roce 2015 
5. Přestupní řád – Per-rollam 
6. Výsledky ME mužů v 08/2015 v Bulharsku 
7. Zpráva komise pro aktualizaci webu ČBA 
8. GP Ústí nad Labem, MT J. Tormy, MT Sokolovská uhelná, MT Krnov 
9. Různé 
 
K bodu 1) – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 
Zahájil pan Žáček. 
Kontrolu zápisu z posledního jednání VV provedl pan Chocholoušek 
Trvají níže uvedené  body  
 
  Byly uloženy úkoly vyplývající z konference ČBA dne 5.4.2014 
a) Z diskuse na konferenci vyplynuly úkoly v souvislosti se systémem práce KR. VV uložil 

předsedovi KR rozpracovat koncepci práce KR a řízení rozhodčích až po ten nejnižší 
článek. Termín : 30.9.2014 – prodloužen do 30.04.2015 

      Protože předseda KR úkol nesplnil,  VV ustanovil komisi pro řešení této otázky ve 
      složení : Brožek, Gašpar,Hynek,Muller,Nechvátal,Šimák. Komisi povede Gašpar. 
      Do začátku nové sezóny ( 09/2015) komise navrhne ucelený materiál systému řízení    
      rozhodčích na všech úrovních.- Odročeno-bude projednáno na příštím VV 
 
b) 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.  
      Medicínský manuál je na webu ČBA k dispozici odborné boxerské veřejnosti. Na  
      příštím VV ČBA bude předložena zpráva o úkolech vyplývajících z tohoto manuálu  
      které je třeba splnit. – Zodpovídají : Chocholoušek, MUDr. Margaritov 
  
c) Trvá otázka zřízení 5. SCM. 
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K bodu 2 – Struktura ligových soutěží ročník 2015/2016 
 
V průběhu srpna 2015 dostala Extraliga ČR definitivní podobu. Soutěž byla nalosována a 
určeny termíny 1. až 6. Kola do 31.12.2015. 
Účastníci extraligy : Armex Rohovník Děčín, Fit Gym + SKP Sever Ústí nad Labem, SKB 
Třeboň, GE Money Service Kladno, Big-Board Praha, DTJ Prostějov, Jihomoravský region. 
Celkem 7 celků. 
Byla upravena ekonomická směrnice ČBA ve vztahu k Extralize ČR a náhradám pro 
rozhodčí 
Bodoví rozhodčí dostanou proplaceny náhrady a cestovné po extraligovém utkání ve výši 
1.400,- Kč celkem. 
Hlavní rozhodčí dostane proplacenou náhradu a cestovné ve výši 1.800,- Kč celkem. 
Hostující družstvo bude fakturovat po uskutečněném extraligovém utkání ČBA 8.000,- Kč. 
Domácí družstvo bude fakturovat po uskutečněném extraligovém utkání ČBA 10.000,- Kč. 
 
Rozhodčím bude náhrady proplácet domácí oddíl po utkání. 

 
K bodu 3 – Soutěžní řád pro sezónu 2015/2016 – Per-rollam 
  
V průběhu měsíce srpna 2015 ještě došlo k drobným úpravám SŘ  pro sezónu 2015/2016. 
Tento byl odsouhlasen VV ČBA Per-rollam a je umístěn na webu ČBA. 
 
K bod 4 – Ekonomika 2015 
 
Sekretář v předstihu zaslal stav hospodaření všem členům VV ČBA. 
VV byl seznámen s věcným a finančním plánem pro rok 2015. 
Za předpokladu dodržení předložené finanční disciplíny lze předpokládat splnění všech 
věcných již naplánovaných akcí.  
VV vzal na vědomí a ukládá sekretáři dodržet finanční plán. 

 
K bodu 5 – přestupní řád – Per-rollam 

 
 V průběhu měsíce srpna 2015 ještě došlo k drobným úpravám Přestupního řádu a VV ČBA 
tento schválil Per-rollam a je umístěn na webu ČBA. 
 
K bodu 6 - MEvropy mužů v Samokovu, Bulharsko v 08/2015 
 
Zprávu o průběhu a výsledcích z ME mužů, které se konalo v srpnu v Bulharsku přednesl 
vedoucí výpravy a prezident ČBA Svatopluk Žáček. Zpráva umístěna na webu ČBA. 

 
K bodu 7 – Zpráva komise pro aktualizaci webu ČBA 
Stav rozpracovanosti přednesl člen komise Pavel Hynek. Komise navrhuje vybrat firmu       
E-spots. VV ČBA doporučuje komisi jednat o úpravách jejich finančních požadavků ( měsíční 
paušál při provozování webu ). Dále VV ČBA uložil předsedovi komise pozvat zástupce 
uvedené firmy na příští VV ČBA k prezentaci budoucího webu ČBA. 
Zodpovídá : Šindelář,  termín : 6.10.2015 
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K bodu 8 – MT- GP Ústí nad Labem, Sokolovská uhelná, MT J. Tormy v Praze a MT v 
Krnov ě 
 
GP Ústí nad Labem : termín dle termínového kalendáře, 9 států, 61 boxerů, vše zajištěno 
MT Juniorů a kadetů Sokolov : termín dle termínového kalendáře, 4 státy ( ČR, Německo,  
Litva, Polsko ), turnaj pro školní mládež, kadety a juniory. Vše zajištěno 
MT Juniorů Krnov : termín dle termínového kalendáře, 5 států (reprezentace ČR, Maďarska,  
Slovenska, Německo a výběr Šlonska z Polska ). Vše zajištěno. 
MT Juniorů J. Torma Praha : termín dle termínového kalendáře. Rozpracováno ( závěr 
přihlášek a nominací do 20.9.2015 ). Organizačně bude zajištěno v průběhu 09/2015. 
 
K bodu 10 – Různé 

- Na základě nových skutečností a podnětu vedení SMOB boxu byl znovu projednána 
námitka BC Poruba k rozhodnutí VV ČBA ze dne 2.5.2015 viz zápis z 25.6.2015 bod 
8 zápisu. Svědecky prokázáno ( Ing. Ester Konečná, Jiří Kotiba, František Šrubař, 
Roman Buchar ), že skutečně na předmětném turnaji bylo pořadatelem zakazováno 
použití rukavic zn. Bail. 
VV ČBA rozhodl trvat na původním rozhodnutí ze dne 2.5.2015 to znamená od 
turnaje kde byly porušeny závazky ČBA k firm ě Bail se distancovat a pořadateli 
neproplatit část nákladů ve výši 3.000,- Kč. 
Rozhodnutí je konečné. 

- Byl projednán dopis pana Frolicha s obsahem údajného negativního postoje a nevážení 
si vicemistra Evropy Miroslava Gorola v kategorii kadetů Českou boxerskou asociací. 
Pan Frolich z BC Boxingu Ostrava sepsal dopis, který rozeslal na sociální sítě. 
V dopise jsou uvedeny osobní myšlenky pana Frolicha zkreslující skutečnost  a je zde 
zamlčen vstřícný postoj VV ČBA ze dne 25.6.2015 kdy na svém jednání ocenil  
vynikající výkon tohoto mladého boxera a rozhodl o udělení finančních „náhrad“  pro 
borce a pro klub BC Boxing Ostrava. Pro projednání se VV ČBA shodl, že vedoucí 
funkcionář BC Boxingu Ostrava se nechoval jako čestný člověk. 
VV ČBA předává záležitost k projednání DK ČBA. 

- Byla projednána stížnost na reprezentačního trenéra juniorek pana Kotibu. 
Při návratu z ME v 08/2015 z maďarského Keszthely nedohlédl na to, že juniorka 
Denisa Pauerová nastoupila v Brně do autobusu směrem k jejímu domovu Plzeň.  
Pauerová nenastoupila z důvodu nesprávně zjištěného časového údaje odjezdu 
autobusu z Brna do Plzně ( místo bydliště ).Po telefonickém rozhovoru, kde závodnice 
konstatovala, že autobus nejede se měl trenér vrátit na odjezdové autobusové nádraží 
ačkoliv mu sportovkyně řekla, že není třeba. Závodnice Pauerová je nezletilá a 
reprezentační trenér měl mít jistotu, že sedí ve správném dopravním prostředku 
směrem domů. Matce jmenované se za uvedenou chybu jménem ČBA omluvil 
prezident Žáček. 
VV ČBA vyslovuje trenéru Jiřímu Kotibovi výtku. 

- Bylo projednáno nesplnění povinností dne 2.9.2015 vedoucím výpravy Petrem 
Sušilem při odletu kadetů na MS do ruského St. Petersbugu. 
Zmíněného dne odlétalo 6 boxerů a 2 osoby doprovodu. Petr Sušil při odbavování na 
letišti Praha nenašel  u sebe cestovní doklad s vízem pro boxera Michala Chludila 
ačkoliv dne 1.9.2015 obdržel od generálního sekretáře všechny potřebné doklady a 
další nezbytné materiály. Boxer Chludil zůstal na letišti v Praze. Dopravu domů do 
Mostu zařídil gen. sekretář. Po příletu a ubytování v místě MS kadetů pan Sušil zjistil, 
že doklad má. VV konstatoval hrubé porušení povinností vedoucí akce s následným 
neumožněním boxeru Chludilovi zúčastnit se MS. 
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VV ČBA uděluje Petru Sušilovi důtku,  bude po něm požadovat marné náklady 
spojené s MS a ukládá mu veřejně se omluvil boxerovi  Chludilovi a klubu 
Baníku Most. 
Byla projednána otázka jednotných bodovacích lístků a protokolů na Extraligu 
VV ČBA ukládá předsedovi STK vyhotovit tyto elektronicky, seznámit všechny 
extraligové kluby s umístěním na web ČBA.                                Termín : 20.9.2015 
Předsedovi KR ukládá seznámit rozhodčí s bod. lístky a Protokoly o utkání.        
                                                                                                           Termín: 22.9.2015 

- Projednána odměna pro organizačního pracovníka Lukáše Machů za zajištění fin. 
prostředků pro ČBA ve výši 50.000,.Kč dle Organizačního řádu ČBA ve výši 5.000,- 
Kč 
VV ČBA vyslovil souhlas 

- Projednána přihláška do řad ČBA klubu Bulldog Gym  czech fighters team Mladá 
Boleslav. 
VV vyslovil souhlas 
 

    zapsal : Chocholoušek                                                               ověřil : Žáček 
 


