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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 9.6.2022 v Praze 
 
Přítomni:   Žáček, Klíč, , Kraj, Džavík, Ivanov, Foral, Buchar, Novotný 
+ Chocholoušek - gen.sekretář         
Omluven : Klobáska, Šimák  
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 
Příští jednání  VV bude ve čtvrtek  8.9.22 v Praze.   v 10:00 hod. 
Jednání zahájeno v 10:00 hod. 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu z 5.5.2022 
2. Ekonomika v roce 2022  
3. Zprávy z  TR 
4. Zprávy z STK 
5. Různé 
K bodu 1 – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 
- Zahájil pan Žáček.  
- Nový výpočetní systém pro bodování u ringu bude zakoupen.  Informace a vše související 
zajišťuje paní Terezie Krejbychová  a pan Bjorn Geyersbach 
VV ČBA souhlasí. 

- Víceprezident pan Dalibor Klobáska vytvořil požadovanou tabulku NBL z podkladů 
oblastních STK 

VV ČBA vzal na vědomí 
 

K bodu 2 ekonomika v roce 2022 
sekretář v předstihu zaslal stav čerpání financí k 28.4.2022. Dne 2.6.2022 ČBA obdržela 
neinvestiční finanční dotace pro rok 2022. Sekretář zapracuje do Plánu nákladů a výnosů pro 
rok 2022.  Stále platí projednávat výjezdy všech reprezentací a všechny nároky na 
finanční krytí s kolektivními  orgány ČBA, presidentem a sekretariátem v dostatečném  
předstihu. K tomuto účelu vznikly tabulky předpokládaných nákladů na výjezdy mimo 
ČR a v ČR. Nutné před konáním akcí včas aktualizovat vedoucími těchto akcí. 
VV ČBA  schválil a uložil trenérům všech věkových kategorií výše uvedené dodržovat. 
 
K budu 3 Zprávy z trenérské rady zápis ze dne 7.6.2022 ( samostatný materiál  na webu 

− Mimo jiné ze zápisu vyplývá zařadit Kelvina Souqessu od 1.7.2022 do „+A týmu“ 
− V zápise uvedeny plány všech reprezentací do konce roku 2022 

VV CBA schválil 
 

- 4 trenéři Pirner, Ondráško, Zahradník + 1 absolovovali teoretickou část na trenéra II. 
třídy při VOŠ ČUS.  ČBA zajistí praktickou část a Protokol o přezkoušení 
Zodpovídá předseda TR pan Šimák. Termín potvrdit praktickou část při ČBA, 
předat „Třídní knihu“ VOŠ do 15.7.2022 

 
Bod 4) Zprávy z STK 
-Připraveny „Propozice Mistrovství republiky školní mládeže na podzim 2022 
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K bodu 5) různé 

- Předsedou pracovní skupiny pro vytvoření nových Stanov ČBA byl předložen návrh 
těchto  Stanov ČBA, byly VV projednány a připomínkovány. Čistopis Stanov bude 
doprojednán na VV ČBA dne 8.9.2022. Závěrečná verze bude  schvalována na VH 
ČBA dne 26.11.2022.   
VV ČBA souhlasí 

 
− o přidružení do řad ČBA požádal klub :  

a) Retro Gym, z.s Praha 
Po diskuzi bylo doporučeno uvedený klub zatím nepřijímat. Klub musí doplnit svoje 
stanovy v oddíle činnosti o tom, že vychovává boxery také pro klasický Olympijský 
box. Po zaregistrování nových doplněných stanov znovu požádat o přijetí do řad ČBA 

 
b) Brněnská boxárna z.s. IČO 26993571 – omylem dne 5.5.22 nepřijat . Klub předložil 
všechny náležitosti a byl přijat.  
Kontaktní osoba Tomáš Šmíd doplnil kontaktní data redaktorce webu paní 
Krejbychové 
VV ČBA souhlasí s výše uvedenými 
  

−          do zápisu z VV ČBA dne 5.5.22 omylem neuvedena finanční odměna 2.000,- Kč. 
           Katrin Ivanovové za výsledky při MR Bulharska ( vyhrála tento turnaj ) 
VV ČBA souhlasí s odměnou 
− Předložena žádost o založení pobočného spolku ČBA - Moravskoslezská oblast    
      boxu České boxerské asociace, z.s.  Předloženy také Stanovy a seznam 14 oddílů.+    
      orgány spolku     
VV ČBA vyslovil souhlas se žádostí 
 
− Předložena Výroční zpráva ČBA za rok 2021 
 
VV ČBA vyslovil souhlas se zprávou. 
 
 
zapsal : Václav Chocholoušek                                                           ověřil : Svatopluk Žáček 


