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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 20.3. 2014 v Praze 
 
Přítomni:   Žáček, Džavík, Šimák, Müller, Klobáska, Dvořák 
Omluveni : Škoda, Hon                    
Hosté :  Chocholoušek 
 
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček 
 
Příští jednání  VV se bude konat po konferenci ČBA 
Jednání zahájeno v 10,00 hod 
 
Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu 
2. Ekonomika ČBA v roce 2014 
3. MR juniorů v roce 2014  
4. Příprava konference ČBA 
5. Různé 
 
K bodu 1) – Zahájení a kontrola posledního zápisu. 
 
Zahájil pan Žáček. Trvají následující 3 body. 
 

- Řešení situace v klubu BC Žižkov –  termín k 30.6.2014 – středočeská oblast 
   

- Řešení  neuhrazených faktur Boxingem Ostrava–termín do 30.6.2014 - Chocholoušek 
 

-  Prověření pojistky odpovědnost  pro pořadatele MR – úkol trvá –  Müller 
 

K bodu 2) – Ekonomika ČBA v roce 2014. 
 
Sekretář v předstihu zaslal všem přítomným tabulky s výdaji a příjmy k 20.3.2014.  
Sekretář informoval, že rozpočet v oblasti příjmů bude znám koncem dubna. Toto má 
souvislost s pozdním jmenováním vlády, ministra a náměstka ministra MŠMT. Také v této 
souvislosti jsou opožděné platby oproti letům minulým. V roce 2013 ČBA obdržela 
k 19.3.2013 o 1.555 tis více z dotací v absolutní hodnotě. 
Z toho důvodu byla podána žádost na ČUS o půjčku z rezervního fondu ve výši 600 tis korun 
se splatností ¼ roku a úrokem 1 %. 
 
VV vzal na vědomí a souhlasí 
 
K bodu 3) - MR junior ů v roce 2014 
 
Sekretář informoval, že plánované MR v květnu v Příbrami se neuskuteční z důvodu 
nepotvrzení oddílem boxu Příbram. Bylo jednáno s více oddíly s ohledem na minimalizaci 
nákladů ( pronájem kulturního domu nulový ). 
Podmínku a ochotu splnil BC Chlumec u Ústí nad Labem.  
MRJ bude v termínu 9.5. – 11.5.2014. 
 
VV vyslovil souhlas 
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K bodu 4 – Příprava konference ČBA 
 
Byly projednány – program konference 

                   Jednací řád 
                   Volební řád 

Po projednání  VV vzal na vědomí a souhlasí s materiály 
 
K bodu 5  - Různé. 

- Zpráva RT žen Líškové.  Trenérka podala písemné hodnocení MT v Hamburku ve 
dnech 6.-9.3.2014. MT se zúčastnilo 5 žen, trenérka a rozhodčí Nechvátal. 1x zlato 
Schmoranzová, 1x stříbro Juranová, 3x bronz Malíková, Kardová a Konečná. 
Informace trenérky o VT v Maďarsku  ve dnech 14.-16.3.2014 ( platilo se pouze 
cestovné, ostatní Maďarský partner ). Účast 4 boxerky a trenérka. 
Pozvánka na box v německé Žitavě dne 3.5.2014 pojedou 4 ženy( náklady– cestovné). 
Pozvánka na MT v Německu pro M. Schmoranzovou ve dnech 26.-30.3.2014. 
Náklady-pouze cestovné, ostatní hradí německý partner. Účast repre týmy Německa, 
Irska a Ruska. 

 
VV ČBA vzal na vědomí a vyslovil souhlas 
 

- Zpráva reprezentačního šéftrenéra mužů a juniorů Larionova. 
Trenér předložil výsledky z MT mužů – Debrecén, výsledky z MT juniorů 
Brandenburg a Vilnius.  
 
VV vzal na vědomí a uložil zprávu dopracovat o hodnocení jednotlivých borců a 
perspektivu. 

       
- Členská základna a členské příspěvky. 

Sekretář informoval o zaslání dotazníku všem klubům  s termínem návratu vyplněného 
dotazníku max. do 15. dubna 2014.  
  
VV ČBA vyslovil souhlas 

 
- SÚS Krnov podal žádost na finanční podporu MT juniorů, který pořádá i v tomto roce 

( říjen ).  Žádost 18 tis. korun. 
 

VV ČBA vyslovil souhlas 
 

- Žádost repre trenéra pana Dudy 
Požádal o zafinancování výjezdu na MT školní mládeže v Dublinu 4.7.-7.7.2014. 
Členové VV jsou názoru, že finanční částku za letenky a hotel lze využít efektivněji na 
jiné plánované MT. 
 
VV Souhlasí s platbou za trenéra pokud pojedou nejméně 3 žáci – tzv. 
samoplátci. 

        
- Pozvánka na MT kadetů na Slovensku ve dnech 2. – 4.5.2014. 

Účast- Český výběr tak jako každý rok, vedoucí výpravy pan Milan Džavík. 
VV ČBA vyslovil souhlas  
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- Stížnost na rozhodčí při prvoligovém utkání Kladno – Třeboň, 
Diskuse. Prezident svazu zašle vyjádření panu Foralovi. 
 
VV souhlasí a ukládá prezidentovi zaslat vyjádření do 4.4.2014 
 

- Zakoupení ringu pro středočeskou oblast. Po diskuse - realizovat nabídku pro ring 
Olympijských rozměrů 7,50 x 7,50 x 1 m od dodavatele Bail – sport.  
Ring na 4 splátky, cena 170 tis bez VAT. 
 

      VV vyslovil souhlas 
 

-  Žádost klubu Chimera Plzeň o pořadatelství MR mužů a žen v roce 2014. 
 

VV vyslovil souhlas s přidělením MR Plzni 
 

- Realizační tým u reprezentace kadetů ČR. 
Diskuse. Schváleni trenéři Araik Šachbazjan jako první a Viktor Vasilišin jako asistent 
trenéra. Petr Sušil jako manager týmu. 
 

      VV vyslovil souhlas 
 

- Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014. 
 
      VV uložil sekretáři zajistit přepracování stanov a jejich schválení v souladu s NOZ   
      v roce 2014 
 

- Školení a zkoušky trenérů na 1 STAR AIBA. 
      Sekretář informoval, že požádá AIBA o uskutečnění výše uvedeného v ČR.   
      V současné době probíhá na Slovensku průzkum počtu zájemců. Po té bude zaslána  
      oficiální žádost AIBA o povolení kursu pro Čechy a Slovensko v roce 2014 v ČR. 
 
VV vyslovil souhlas 
 

 
     Sekretář informoval, že je v Evropě trend platit MT účastníky. Za předpokladu výše   
     uvedeného může ČBA uskutečnit Memoriál J. Tormy v Praze v délce 3 boxerských   
     dní. 
 
VV vyslovil souhlas 
 

- VV projednal  otevřený dopis pomocného trenéra Středodočeské oblasti pana Radka 
Semana. 

-  
VV uložil VV Středočeské oblasti problematiku projednat a dát VV ČBA návrh na 
řešení 
 
Zapsal : Chocholoušek                                                               ověřil : Žáček 
 


