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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 7.11.2013 v Českých Budějovicích 
 
Přítomni:   Žáček, Džavík, Šimák,  Müller, Škoda, Hon 
 
Omluveni : Klobáska, Dvořák 
 
Hosté       :  Chocholoušek                     
 
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 
 
Příští jednání  VV se bude konat ve úterý 10.12.2013 v Praze zas. místnost 209 
 
 
Jednání zahájeno v 10,00 hod 
 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Kontrola posledního zápisu 
3. Ekonomika ČBA v roce 2013 
4. Propozice MR mužů  a  žen 
5. MT Julia Tormy 
6. Různé 
 
K bodu 1) – zahájení  
 
Zahájil a přivítal přítomné prezident pan Žáček 
 
K bodu 2) – kontrola posledního zápisu 

 
Kontrolu provedl Chocholoušek. Žádný úkol se nepřevádí. 

 
K bodu 3) – Ekonomika ČBA v roce 2013 
 
S hospodařením seznámil pan Chocholoušek. V úvodu bylo konstatováno, že ČBA obdržela o 
cca 850 tis Kč méně než - li v roce 2012. Nárůst výdajů na školení rozhodčích a zkoušky na 1 
a 3 STAR ( 220 tis. ). 
Sekretář seznámil přítomné s výdaji, které ještě nastanou do konce roku 2013. 

- repre 315 tis(zde je i plánovaný výdej na MT Torma, který je hrazen sponzorsky 
- komise 19 tis 
- mládež 742 tis ( SCM,  (tm), soutěže ) 
- ostatní 126 tis 
 a s nutností začít Nový rok cca se 300 – 400 tis Kč, aby bylo na platby v lednu  a únoru 
2014 tak jako každý rok. 

 
Po diskusi o nákladech jednotlivých oblastí  
VV Uložil : snížit v roce 2014 náklady na repre o 500 tis Kč. 
            400 – 600 tis Kč v roce 2014 přerozdělit na mládež do oblastí, potažmo na kluby 
 
            Za předpokladu dotační situace z roku 2013. 
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K bodu 4) - Propozice MR mužů a žen  
 
Po diskuzi byly schváleny propozice na MR, které se koná ve dnech 6. – 8.12. 2013 v Jičíně. 
Boxuje se dle pravidle AOB bez helem a věk účastníků 19 – 40 let. 
MR se zúčastní 2 zkušební komisaři AIBA a přezkouší 8 rozhodčích na 1 STAR. 
 
VV propozice schválil 
 
K bodu 5) – MT Julia Tormy  
 
Tento juniorský turnaj proběhne v Praze ve dnech 27. – 29.11.2013(boxuje se 28-29.11.) na 
Žižkově v hotelu Olšanka. Byly předloženy propozice a zajištění turnaje. Účast Polsko, 
Slovensko, Maďarsko a ČR. Finančně je MT zajištěn z prostředků pražských firem,  ČBA 
přispěje( bude – li třeba) částkou 20 tis tak jako na ostatní mládežnické MT v roce 2013. 
 
VV schválil 
 
K bodu 6 – Různé 
 

- žádost o přijetí do řad ČBA a stanovy předložily : Boxing club Respect Byšice 
                                                                                      VincentV Ústí nad Labem 
                                                                                      SK Figur Club České Budějovice 
VV vyslovil souhlas s přijetím 
 
- Byl předložen a zdůvodněn návrh na platbu reprezentační trenérky od roku 2014 na 17  
      tis Kč měsíčně na základě vystavení faktury 
 
VV vyslovil souhlas 
 
- byl řešen dopis o neutěšeném stavu v Box klubu Stanislava Fušera 

 
       VV pověřil pana Šimáka seznámit se situací v klubu a dát návrh na opatření   
       s  termínem do 10.12.2013 
 

- VV byl seznámen se skutečností, že Boxing Ostrava dosud neuhradil fakturu za marné 
náklady  SKB Třeboň z března roku 2013 za neuskutečněné utkání 1. ligy z viny BC 
Ostrava. Náklady ve výši 8.200,- Kč zatím proplatila ČBA a nárokuje je po BC 
Ostrava. 

 
      VV uložil BC Ostrava tyto náklady ČBA uhradit do konce listopadu 2013. 
 

- VV  souhlasí s doplňkem Soutěžního řádu v čl. 9 odst. 1 bod b)   
  Pokud se družstva dohodnou, může se při utkání dvou boxerů ve věku 19 – 40 let  
  použít pravidlo písmena a) tohoto článku a bodu, tzn. boxuje se bez přileb. 

 
  Zapsal : Chocholoušek                                                                               ověřil : Žáček 


