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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 5.10.2021 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 ve čtvrtek 11.11.2021 v Praze 
 
Jednání zahájeno v 10,00 hod 

Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu 
2. Ekonomika v roce 2021 
3. Přijetí Jihozápadní oblasti boxu do řad ČBA 
4. Zprávy z TR a zápis z TR. 
5. Zprávy z STK a informace o MR jun. V Třeboni 
6. Návrh stanov na Valnou hromadu dne 21.11.2021 
7. Různé 
 
Bod 1 – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 
Zahájil pan Žáček.  
Kontrolu zápisu z posledního jednání VV provedl pan Chocholoušek. Všechny úkoly byly 
splněny. Trvá nedodání  seznamu  lidí, kteří obdrželi sporttestery zakoupené ČBA pro potřeby 
reprezentace. 
VV ČBA vzal na vědomí a uložit tento nedostatek odstranit ihned 

 

Bod 2 -  ekonomika v roce 2021 
Sekretář v předstihu zaslal známý věcný a finanční plán k 19.8.2021. 
V současné době je plánované  čerpání  a příjmy ve velikém nesouladu. Je konstatováno, že je 
třeba udržet i v roce 2021 vyrovnaný rozpočet. Je nutné ve  čtvrtém čtvrtletí omezit zatím 
plánované akce. 
Nezakládat nové akce než-li ty co jsou ve věcném plánu, který se bude muset omezit. 
 
VV ČBA Vyslovit souhlas 
 
Bod 3 -  Přijetí Jihozápadní oblast z.s. do řad ČBA 
 
O přijetí do řad ČBA požádala Jihozápadní oblast  boxu ( na úrovni Severočeské oblasti boxu, 
Středočeské oblasti boxu, Severomoravské oblasti boxu, Jihomoravské oblasti boxu ). 
Byla předložena žádost a seznam klubů jež vstoupily do této oblasti ( Stanovy ČBA požadují 
alespoň 5 klubů). Tato oblast byla přijata po hlasování v poměru 6 : 4 pro přijetí. 
VV ČBA vyslovil souhlas 
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Bod 4 - Zprávy z Trenérské rady a zápis z trenérské rady 
- Zápis z Trenérské rady z 14.9.2021 viz samostatný materiál na www.czechboxing.cz 
- Navrženy odměny za umístění na MT ( všechny odměny jsou uvedeny v uvedeném 

zápise ) : 
Janečka Jindřich 3.000,- Kč MT v Mariboru – 3. místo 
Gajdová Veronika 3.000,- Kč MT Gliwice - 1. místo 
Tótová Claudie 3.000,- Kč MT Gliwice – 1. místo 
Novák Petr 3.000,- Kč  MT na Ukrajině– 1. Místo( vyhrál 2 zápasy,potvrdil repre A+)  
Cihlářová Nela 3.000,- Kč MT Gliwice – 1. místo 

- Návrh přeřadit do repre „A“ týmu : Sequessa a Hodovanec 
VV ČBA vyslovil souhlas s výše uvedenými body 

 

Bod 5 – Zprávy z STK 

− Návrh zvýšit poplatky ČBA za průkaz boxera z 20,- Kč na 50,- Kč 
− Návrh zvýšit poplatky pro Oblasti za zaregistrování nového boxera/ky na 200,- Kč 
− Návrh zvýšení odměny za soutěžní den na turnajích pro členy STK ze 600,- Kč na 

1.000,- Kč. Doplněno i o rozhodčí 
VV ČBA vyslovil se všemi body souhlas 

- Neschválen návrh platit za každou osobu startovné na Oblastních kolech 
 
Bod 6 – Návrh stanov na Valnou hromadu dne 21.11.2021 

− předložen Návrh Stanov ČBA , které se budou projednávat na Valné Hromadě dne 
21.11.2021. Zásadní změna - do stanov se promítla nutnost vytvoření z Oblastních 
výborů Pobočné spolky. 
Budou znovu předloženy členům VV ČBA do 11.10.2021. Po připomínkování 
budou rozeslány všem členům ČBA a poté do hnutí. 

VV ČBA  schválil 

 

7 - různé 
- informace o změnách v OLYMP MV – od 1.1.2022 přestěhování odd.boxu do Prahy 
- Žádost o přijetí za člena ČBA klubu THAI JETSAAM GYM Brno z.s. 

Gruzínská 513/5, 625 00 Brno – Martin Karaivanov, tel : 603 436 658, e-mail . 
martin@jetsaamgym.com                        Jihomoravská oblast 

VV ČBA vyslovil souhlas - s přijetím klubu hlasoval Per rollam 

  
- Projednán materiál od člena VV ČBA pana Marounka - návrh na vytvoření pracovní 

pozice „ Manažer ČBA“. 
Z diskuse mimo jiné vyplynulo, že by se zde slučovaly  až 3 pracovní funkce. Materiál 
byl odročen. Bylo domluveno, že se vytvoří užší pracovní skupina k tomuto tématu. 
VV ČBA vyslovil souhlas 

 
- Pan Marounek navrhl předat k soudnímu řízení skutečnost, že si na Valné hromadě 

dne 4.9.2021 pan Lánský z  Olomouce pořizoval video záznam průběhu Valné 
hromady na telefon  

 
VV ČBA navrhl panu Marounkovi řešit občansko právní cestou 

 
 
 

zapsal : Chocholoušek                                                              ověřil : Žáček 


