
Jednání Dozorčí rady (DR) ČBA  

Datum:   2. února 2022 od 10:00 

Místo:    sídlo ČBA, Zátopkova 100/2, Praha 6 

Zapsal:   Ing. Pavel Hynek, MBA,  

 

Přítomni:  Ing. Milan Beneš, Radek Veselý, Ing. Pavel Hynek, MBA 

host - Ing. Václav Chocholoušek (GS) 

Omluven: Petr Novotný 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu jednání DR 

2. Hospodaření v roce 2020 - kontrola opravených dokumentů od GS a schválení účetní závěrky 

za rok 2020. 

3. Hospodaření v roce 2021 

4. Návrh úprav stanov ČBA  

5. Podnět Dovolání se neplatnosti usnesení Mimořádné valné hromady konané dne 21. 11. 

2021 navrhovatelů Sport klub Prostějov z.s., Sportovní akademie Olomouc z.s. 

6. Žaloba navrhovatelů Sport klub Prostějov z.s., Sportovní akademie Olomouc z.s., na 

neplatnost usnesení Mimořádné valné hromady konané dne 21. 11. 2021 a návrh na zrušení 

spolku České boxerské asociace, z.s. 

7. Obecné 

 

1. Zahájení -Jednání zahájil předseda DR Ing. Pavel Hynek, MBA, kdy omluvil Petra Novotného a 

představil program jednání DR. Poté byl program všemi přítomnými členy DR jednomyslně 

schválen. 

2. Hospodaření v roce 2020 

a. DR zkontrolovala přeložené dokumenty a opravenou analytickou evidenci Rozpočet 

pro rok 2020. Tato analytická evidence již odpovídá předloženým účetním výkazům, 

nicméně nebyly předloženy detailní vyúčtování u položek níže, a proto se DR 

jednomyslně shodla, že účetní závěrku za rok 2020 bude schvalovat až po obdržení 

chybějících detailních dokladů po 28. 2. 2022. DR bude tedy svolána v průběhu 

března, kde by mělo dojít k uzavření kontroly hospodaření v roce 2020 a schválení 

účetní závěrky. 

b. Kontrolou analytické evidence Rozpočet pro rok 2020 byl na minulém zasedání DR 

zjištěn rozdíl v příjmech 11 851 465 Kč vs. 11 817 942 Kč uvedených v Příloha účetní 

závěrky 2020. GS opravil analytickou evidenci a doložil, že příjmy odpovídají stavu 

uvedenému v účetní závěrce roku 2020.  

i. Byl zjištěn rozdíl v položce CSMV Olymp – GS chybu opravil 



ii. GS prověří částku úroků přijatých a současně i částku úroků placených plus 

bankovní poplatky -GS chybu opravil 

iii. Byl zjištěn rozdíl v analytické evidenci, kde je uváděna částka Sponzor ve 

výši 330 310 Kč a v knize vydaných faktur je částka 242 470 Kč. GS chybu 

opravil na částku 242 470 Kč, rozdíl byl způsoben administrativní chybou. 

c. GS nepředložil výpisy ze všech bankovních účtů za rok 2020 za jednotlivé měsíce.  

Byly předloženy výpisy pouze z bankovního účtu 265107081/0300, kde DR neshledala 

žádné nesrovnalosti. GS doplní měsíční výpisy z bankovního účtu 154927730/0600 do 

konce 28. února 2022. 

V současné době ČBA používá 2 bankovní účty, DR nevidí důvod pro využívání 2 

bankovních účtů a DR doporučuje VV tyto 2 účty sloučit do jednoho (zrušení čísla 

účtu 265107081/0300) a využívat nadále pouze č. účtu 154927730/0600. 

Na čísle účtu 265107081/0300 byl k 31. 12. 2020 zůstatek 832 249 Kč. 

d. GS nepředložil detailní vyúčtování položky kvalifikace OH Londýn ve výši 621.757Kč 

Muži předloží do 28. února 2022 

e. GS přeložil detailní vyúčtování 245 000 Kč v sekci JUNIOŘI řádek odměny – V částce 

245 000 Kč jsou chybně  zahrnuty i odměny na MEK ve výši 51 250Kč, které má věcně 

patřit do položky kadeti. Nicméně se jedná jen o formální nepřesnost v analytické 

evidenci.  

f. GS nepředložil detailní vyúčtování položky ME kad. ve výši 444 737 Kč KADETI - 

předloží do 28. února 2022 

g. GS nepředložil detailní vyúčtování položky ON ve výši 70 000 Kč KADETI - předloží do 

28. února 2022 

h. GS nepředložil detailní vyúčtování položky Oblečení ME kadetů ve výši 41 903 Kč 

KADETI předloží fakturu do 28. února 2022 

i. GS nepředložil detailní vyúčtování položky VT Prostějov Juniorky  ve výši 27 754 Kč 

ŽENY A DÍVKY předloží do 28. února 2022 

j. GS nepředložil detailní vyúčtování položky Spáringy Gliwice  ve výši 28 612 Kč ŽENY A 

DÍVKY předloží do 28. února 2022 

k. GS nepředložil detailní vyúčtování položky MT Gliwice žen a dívek  ve výši 224 654 Kč 

ŽENY A DÍVKY předloží do 28. února 2022 

l. GS bude od roku 2022 v sekci MLÁDEŽ v poznámce uvádět počty účastníků 

(závodníci SCM+trenéři) a bude odděleně evidovat zimní a letní VT 

m. GS předložil seznam členů SCM 

n. V případě rozdělování materiálního vybavení DR doporučuje vyhotovit předávací 

protokoly u jednotlivých závodníků. 

o. Náklad na vytištění reg. průkazek je 22 000 Kč. Průkazky jsou prodávány, nicméně 

v příjmech chyběl výnos za jejich prodej. GS doplnil do příjmů částku 30 000 

tiskopisy a průkazy (20 Kč za Průkaz boxera, 100 Kč za průkaz trenéra a 100 Kč 

průkaz rozhodčího). 

p. GS předložil v sekci OSTATNÍ  položku COVID MR ČR 177 299 Kč. Položka nesprávně 

zahrnuje i rehabilitační služby (sauna) ve výši 1780+890 Kč, nicméně bylo sděleno, že 

se jednalo o služby pro potřeby české státní reprezentace. 



q. DR upozorňuje GS, že dle jejího výkladu, by se měl v analytické evidenci Rozpočet 

pro rok 2020 uvádět počáteční zůstatek, tedy výsledek hospodaření z minulého 

roku – zatím bez reakce. 

r. DR trvá na svém požadavku z loňského roku, že bude v poznámce v analytické 

evidenci u zahraničních akcí uváděna částka, kterou si hradí samoplátci ažádá GS o 

doplnění. 

3. Hospodaření v roce 2021 

a. Vzhledem k faktu, že ještě není uzavřeno vyúčtování roku 2021, DR se dohodla, že 

podrobnou kontrolu hospodaření zařadí na příští jednání DR.  

b. GS pošle před dalším jednáním DR analytickou evidenci Rozpočet pro rok 2021 

c. GS předloží výpisy ze všech bankovních účtů za rok 2021 za jednotlivé měsíce. 

d. GS předloží detailní vyúčtování ME juniorů Budva a ME Tbilisi kadetů 

4. Návrh úprav stanov ČBA 

a. DR prošla návrh úprav stanov ČBA, který předložil předseda dozorčí rady a 

doporučuje je po diskuzi a úpravách (viz. příloha tohoto zápisu) k projednání VV 

ČBA. Návrhy jsou pouze tematickými okruhy, které mají být upraveny do 

odpovídající formy právníkem specializujícím se na spolkové právo. 

5. Podnět Dovolání se neplatnosti valné hromady navrhovatelů Sport klub Prostějov z.s., 

Sportovní akademie Olomouc z.s. 

a. DR se jednomyslně usnesla, že na základě stanov nemá DR právo prohlásit 

neplatnost usnesení valné hromady a nemůže bohužel vyhovět ani dalším návrhům 

navrhovatele. 

6. Žaloba navrhovatelů Sport klub Prostějov z.s., Sportovní akademie Olomouc z.s., na 

neplatnost usnesení Mimořádné valné hromady konané dne 21. 11. 2021 a návrh na zrušení 

spolku České boxerské asociace, z.s. 

DR se jednomyslně shodla na následujícím doporučení Výkonnému výboru ČBA, aby 

a. VV okamžitě najal renomovaného advokáta, který bude ČBA zastupovat (najmutí 
renomované a zkušené advokátní kanceláře, popřípadě osoby s právnickým 
vzdělání se zkušeností v oblasti spolkového práva a procesních záležitostí týkajících 
se valných hromad spolků DR doporučila VV na svém jednání 21.12.2021 – bohužel 
bez odezvy) 

b. VV inicioval osobní schůzku s navrhovateli samotnými (nikoli advokátní kanceláří, 
která je zastupuje) a snažil se spor urovnat smírnou cestou. Je třeba zjistit, co je 
skutečným záměrem navrhovatelů, neboť nabýváme pocitu, že se z věcné stránky 
začínáme dostávat do oblasti procesního práva a dojde k naplnění obavy DR 
vyjádřené v zápisu ze dne 21. 12. 2021 v bodě 6b a tedy tyto procesní opatření 
budou odčerpávat zásadní finanční prostředky, které mají jít primárně na sportovní 
činnost a nikoli na provoz. Tyto spory poškozují box jako takový, a to musí být 
jasné i navrhovatelům. Konstruktivně se tedy dobrat toho, co skutečně 
navrhovatelé požadují a zdali jsou ochotni hledat smírné řešení. 
Nepředpokládáme, že chtějí zrušit ČBA, bereme to jen jako nástroj k prosazení 
nějakého jiného cíle, který nám ale není znám. 

c. Při jednání s advokátní kanceláři navrhovatelů doporučujeme nyní jednat výhradně 
prostřednictvím najaté právní kanceláře ČBA, aby postavení stran ve sporu bylo 
vyvážené, neboť nikdo ze členů VV nemá právnické vzdělání. To samé platí pro 
členy DR, a žádáme VV o možnost konzultace postupu za DR vůči navrhovatelům 
s najatou advokátní kanceláří ČBA. 

 



7. Ostatní 

a. DR se usnesla, že další jednání DR se bude konat po zaslání požadovaných dokladů GS 

a po uzavření účetního roku 2021. Termín bude upřesněn a oznámen členům 

pozvánce odeslané e-mailem. 

b. DR doporučuje VV ČBA, aby si pro přípravu a samotný průběh valných hromad 

najala renomovanou a zkušenou advokátní kancelář, popřípadě osobu 

s právnickým vzdělání se zkušeností v oblasti spolkového práva a procesních 

záležitostí týkajících se valných hromad spolků.  


