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EKONOMICKÁ SMĚRNICE 

ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE 2023 
 

 

1. ÚVOD 

Ekonomická směrnice (dále jen ES) České boxerské asociace (dále jen ČBA) vychází ze znění 
platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními 
prostředky v působnosti ČBA i všech jeho organizačních složek. Současně řeší konkrétní finanční 
nároky i závazky členů vůči orgánům svazu. 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1  Hospodaření s finančními prostředky ČBA 

 

2.1.1 Zdroji rozpočtů ČBA jsou: 

 

a) příjmy z programů státních dotací jsou (I-Státní sportovní reprezentace, II - Talent, V- 
Organizace sportu).    

b) dotace od státních orgánů a ČOV 
c) příjmy z registrací, přestupů a hostování  
d) příjmy ostatní (pokuty)   
e) příjmy z členských příspěvků 
f) příjmy ze sponzorské činnosti a z reklam 
g) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, z vlastního zařízení, převody majetku, zisk z členství ve 

společnostech aj. 
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Rozpočet ČBA sestavují: 

2.1.1.1 Odborné sportovní komise boxu – do 30. 11. příslušného roku na další kalendářní 
rok. 
2.1.1.2 Rozpočet je sestaven ve čtvrtletním členění a vychází z navržených dotací a 
ostatních finančních prostředků, získaných pro daný kalendářní rok. 
2.1.1.3 Požadavky na rozpočet předloží odborné komise a následně sekretář zpracuje za 
celou ČBA a předloží ke schválením VV ČBA. 

 

2.2  Hospodaření s rozpočtem. 

Za hospodaření s finančními prostředky svazu odpovídá řídící orgán (VV ČBA). 

K účelnému využívání prostředků může VV po projednání v odborných komisích (v mezích zákonných 
norem a vlastních zdrojů), provádět přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci vlastních zdrojů. 
Nevyčerpané finanční prostředky za rozpočtové období zůstávají příslušné organizační složce ČBA pro další 
období.  

Příspěvky poskytnuté ze zdrojů státního rozpočtu jsou přísně zúčtovatelné a vždy se řídí zvláštními pravidly, 
stanovenými státními orgány.  

Překročení ročního rozpočtu není přípustné. 

 

2.3 Kontrola čerpání rozpočtu:  

Plnění rozpočtu za uplynulý rok předloží generální sekretář VV ČBA.  Roční zprávu o čerpání rozpočtu je 
nutno předložit do 23. 1. následujícího roku. 

VV ČBA předloží roční zprávu o hospodaření svazu vždy na nejbližším jednání valné hromady. 

 

 

 

 2.4. Způsob převádění finančních prostředků: 

Všem organizačním složkám (SCM, oddílům) jsou finanční prostředky převáděny ze svazového účtu v 
závislosti na tvorbě finančních zdrojů. 
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3. FINANCOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 

3.1  Finanční podmínky pro pořádání soutěží: 

Část nákladů na pořádání soutěží v boxu, schválených sportovním kalendářem pro příslušný rok, hradí ČBA 
pořádajícím oddílům z rozpočtu ČBA. 

3.2. ČBA proplatí oproti fakturám tyto objednané služby: 

Uspořádání minimálně 10 utkání v boxerském ringu. Nevztahuje se na exhibiční, sparingové a utkání mezi 
boxery z jednoho oddílu nebo vyhrané utkání bez boje. 

  

a) Uspořádání oblastního kola talentované mládeže dle počtu účastníků 30 dvojic -    6.000,-Kč 

                                                                                                 31 do 40 dvojic -     7.000,-Kč 

                                                                                                              nad 40 dvojic -     8.000,- Kč 

b) Pořadatelství turnaje SCM                                                                                     40.000,- Kč 

 

c) Pořadatelství vybraných mezinárodních turnajů mládeže                         30.000,- Kč 

 

d)  Pořádatelství M-ČR     školní mládež     70 000,- Kč 

      kadeti      70 000,- Kč 

      junioři      70 000,- Kč 

      senioři      100 000,- Kč 

Pro rok 2023 sponzor ČBA společnost FOSFA navyšuje odměny pro pořadatele M-ČR o dalších       50 000,- 
Kč a kategorii seniorů o 100 000,- Kč 

 

d) Organizátor soutěží hradí z proplacené částky – ceny medajlistům, nájem, technické zabezpečení, úhradu 
rozhodčích, lékaře a cestovné činovníkům 
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e) Finanční prostředky za objednané služby činovníkům, (trenérům, manažerům, rozhodčím, komisařům, 
metodikům, apod.) jsou propláceny na základě samostatných smluv. 

f) Reprezentačním trenérům a reprezentantům „A“ týmu náleží při účasti na reprezentační akci náhrady 
400,- Kč/den, asistentovi trenéra 1200,- Kč/den. Kapesné při těchto akcích v cizině náleží závodníkům ve 
výši 7,- Euro/den, trenérům(asistentům), rozhodčím a doprovodu náleží kapesné 20,- Euro/den. 

 

g) Platby oddílům dle programu V, jsou převáděny na základě faktur. 

h) Platba z programu I a II je zúčtovatelná příjemcem (reprezentace a SCM)  

3.3. Příjmy 

z reklam, které zajistí pořadatel, přísluší pořadateli. Pokud reklamy zajistí svazový orgán, náleží tento příjem 
svazovému orgánu. ČBA zajistí součinnost pro umístění svazové reklamy. 

 3.4. Vyplácení náhrad při soutěžích pořádaných ČBA závodníkům: 

Závodníci startují na náklady oddílu/SCM, nebo na své vlastní náklady.  

 Vyplácení náhrad při soutěžích pořádaných ČBA rozhodčím a činovníků a jiných služebních cest. 

 

 3.4.1. jízdné: -  vlak nebo autobus dle předložených jízdenek 

-  při použití osobního vozidla (OA) po schválení zodpovědnou osobou (určená VV ČBA) před 
jízdou se hradí.  

   OA        - 6,- Kč/km 

  OA s více jak 7míst (s obsazenosti min. 5lidí)   - 9,- Kč/km 

 

  Česká boxerská asociace nenese zodpovědnost v případě havárie za to, že bylo při služební cestě 
použito vozidlo v osobním vlastnictví jiného subjektu a nemělo uzavřenou havarijní pojistku. 
V případě poruchy vozidla nehradí ČBA náhrady na opravu a věci s tím spojené. O výjimce 
v mimořádných okolnostech může rozhodnout VV ČBA. 

 

 

3.4.2. stravné – na stravné má nárok každý delegovaný rozhodčí a činovník, který se zúčastní soutěže. 
Stravné musí být v souladu s nařízením MF ČR.   
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Výše sazeb tuzemského stravného od 1.1.2023 

až 12 hod...      129 až 153 Kč 
12 až 18 hod...      196 až 236 Kč 
více než 18 hod...     307 až 367 Kč 
 
nocležné – podle dokladů, rozhodčí a činovníci jsou povinni využít nocleh zajištěný pořadatelem 
akce. 
3.4.3. Odměna za výkon funkcí ČBA v NLB a MČR 

Na Národní lize boxu se doporučuje: (hradí pořadatel) 

   Rozhodčí      1 100,- za den 

STK      1 000,- za kolo NLB 

Cestovné dle bodu 3.3.1 

Na mistrovství republiky je stanoveno: (hradí ČBA) 

  Zástupce trenérské rady (deleguje VV ČBA) ubytování, stravné a cestovní náklady 

  Zástupce VV ČBA (deleguje VV ČBA)   ubytování, stravné a cestovní náklady 

 

Na mistrovství republiky je stanoveno: (hradí pořadatel) 

  Rozhodčí 1.tř               1.500,- Kč za soutěžní den  
    

Rozhodčí  hl. rozhodčí   2.000,- Kč za soutěžní den 

     1*    1.600,- Kč za soutěžní den 

     2**    1.700,- Kč za soutěžní den 

     3***    1.800,- Kč za soutěžní den    

 STK                                                      1.500,- Kč za soutěžní den 

  Výpočetní technika                                 2.000,- Kč za soutěžní den 

         Refundace za prac. den není zařazen VT    600.- Kč za soutěžní den 

Cestovné dle bodu 3.3.1 
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            Interliga (hradí ČBA)    rozhodčí IBA             1.200,- Kč  

                                                            rozhodčí 1. třídy        1.000,- Kč 

            cestovné dle bodu 3.3.1. 

            

 

 

3.4.4.   Startovné na NLB a MČR (netýká se zahraničních oddílů) 

        Startovné v Národní lize boxu je stanoveno takto: 

  Žáci, kadeti, junioři         100,- Kč 

  Senioři       200,- Kč 

 Toto je rozděleno mezi pořadatele a příslušnou oblast rovným dílem. 

 

 

 

Startovné na M-ČR je stanoveno takto:  

 žáci                          200, - Kč 

 kadeti                                           200, - Kč 

 junioři                                                                300, - Kč 

 senioři                                          500, - Kč 

Obdrží pořadatel. 
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4. POSTIHY  

Za uvedení nepravdivých údajů nebo jejích pozměnění v registraci boxera do ČBA nebo při 
prezentaci v NLB a jiného utkání zodpovídá jak trenér, tak i oddíl.  

Za toto porušení hrozí pokuta až 2000,- Kč nebo může být podstoupeno řízení před 
disciplinární komisí kde hrozí pokuta až 10 000,- Kč a zákaz startu na několik utkání 
boxerovi, trenérovi nebo i oddílu. 

V případě, že trenér svého svěřence neodhlásí z prezentace NLB, M-ČR nebo jiného utkání 
dříve jak 12hodin před utkáním a nevyrozumí o tom soupeře může být udělena pokuta 
500,- Kč Ve výjimečných případech může požadovat soupeř i jeho marné cestovní náhrady. 

Za nevhodné chování boxera, ale i trenéra zodpovídá trenér, nebo oddíl. Za toto chování 
může být utkání přerušeno a utkání ukončeno dle pravidel. Opět může být předloženo 
disciplinární komisi, uložena pokuta až do 10 000,- Kč, nebo zákaz startu nebo účasti na 
akcích ČBA 

 

4.1.1. Všeobecná ustanovení. 

Při zabezpečování všech akcí se musí postupovat s maximální hospodárnosti. 

 

 

4.1.2.     Náklady na školení, doškolení a semináře pro rozhodčí.  

Náklady na školení, doškolení a semináře jsou součástí rozpočtu ČBA na běžný rok individuálně VV 
ČBA. 

Posluchači školení, doškolení a seminářů se akcí zúčastní na náklady svazu (cestovné, stravné, 
nocležné), pokud to dovoluje finanční situace svazu.          

Při kontrolních srazech a výcvikových táborech reprezentantů ČR platí stejné podmínky odpovídající této 
ES. 

Ve výjimečných případech může VV ČBA navýšit horní hranici limitu na stravování až o 25% maximálního       
limitu, případně do výše prokázaných výdajů. Tato výjimka musí být ve VV ČBA předem schválena. 
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5. POPLATEK ZA REGISTRACI A VÝMĚNU REGISTRAČNÍHO PRŮKAZU 

 

Při registraci, výměně a obnově registračního průkazu jsou stanoveny za vystavení nového průkazu 
poplatky 200,- Kč. Od 1.9.2023 vystavuje registrace boxerů už pouze STK ČBA pro všechny oblasti a 
následně bude převedena platba 100,- Kč z registrace vždy k 1dni následujícího měsíce.  

 

5.1.1. Poplatek za přestupy a hostování. 

Do nejvyšší soutěže (RBC)  300,- Kč, Poplatek se odvádí ČBA  

Ostatní přestupy boxerů  200,- Kč. Poplatek se odvádí ČBA 

 

5.1.2. Poplatek za vydání průkazu rozhodčího 

Průkazy rozhodčích vydávají předsedové komise rozhodčích v oblasti a následně hlásí na sekretariát 
změny do ústřední evidence. 

Poplatek za vydání činí   100,- Kč. Poplatek se odvádí ČBA. 

5.1.3. Poplatek za vydání průkazu trenéra 

Průkazy trenérů vydávají trenéři SCM ČBA a následně hlásí na sekretariát změny do ústřední 
evidence. Termín školení trenérů musí být písemně oznámen 21 dní před konáním akce sekretariátu 
ČBA na email: box@cuscz.cz a 3 dny před konáním poslána prezentace osob. Následně po skončení 
kurzu bude výše uvedený email odeslán seznam nových a proškolených trenérů. 

Cena průkazu trenéra (platnost tři roky)   5 000,-Kč                                                                                            
(min. 15hodin )  

Doškolení trenéra (platnost 3 roky)   1 000,-Kč                                                                                         
(min. 8hodin) 

Prodloužení licence (platnost 3roky)       500,-Kč                                                                                                         
(pouze pro aktivní trenéry) 

Tyto kurzy jsou sjednávány prostřednictvím ČBA a jsou vydávány a potvrzeny pouze sekretariátem 
ČBA. Poplatky jsou hrazeny jen bezhotovostně na účet České boxerské asociace z.s. Školiteli náleží 
sjednaná odměna dle směrnice pro školení a doškolení trenérů.  
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6. DALŠÍ USTANOVENÍ 

      Další platby a úhrady. 

Pořadatel galavečeru apod. kde jsou účastni dva boxeři členy ČBA a utkání je v boxerském ringu kde je 
vyhlášen vítěz, nebo kde je přítomen aktivní rozhodčí ČBA je povinen pořadatel této akce nahlásit min. 14 
dní před konáním akce předsedovi rozhodčích a sekretariátu ČBA. Následně je povinen pořadatel zaslat na 
email: box@cuscz.cz protokol o utkání. 

ČBA tímto bude uhrazen poplatek 1000,-kč na účet ČBA 7dní před konáním této akce. 

Všechny záležitosti, které nejsou řešeny touto ES a případná další rozhodnutí VV ČBA, se musí řídit obecně 
platnými zákony a předpisy. 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení VV ČBA. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Schválil : VV na svém zasedání dne  7.2.2023 

 

 


