
Jednání Dozorčí rady (DR) ČBA  

Datum:   14. února 2023 od 11:00 

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

Zapsal:   Pavel Hynek 

 

Přítomni:  Pavel Hynek, Milan Čajan, Petr Kocourek, Roman Muller 

 Rostislav Gattnar – vzdáleně pomocí videokonference Teams 

host – František Tomšů (GS) 

host- Marek Šimák (prezident ČBA) 

 

Program jednání: 

1. Schválení plánu činnosti DR ČBA a možnosti jednání vzdáleně, pomocí aplikace MS Teams, 
Google Meets, Zoom, či obdobné. Odsouhlaseno 3 členy. Rostislav Gattnar se vzdal 
hlasování, neboť nebyl přítomen osobně. Dalšího hlasování se již účastnil. 

2. Seznámení se závěry předchozí DR a navázání na její úkoly a práci 
Pavel Hynek seznámil nově zvolené členy s prací DR v předchozím volebním období. Úkoly, 
které DR zadala předešlému Generálnímu sekretáři Ing. Chocholouškovi nebyly splněny, 
neboť Ing. Chocholoušek přestal komunikovat. DR vzala na vědomí.  

3. Návrh způsobu spolupráce s prozatímním generálním sekretářem a novým VV ČBA v oblasti 
ekonomiky 
Předešlý Generální sekretář Ing. Chocholoušek, jednostranně vypověděl smlouvu a přestal 
komunikovat a nedokončil udělené úkoly jemu uložené Dozorčí radou a dle informací 
Marka Šimáka a Františka Tomšů nepředal řádně agendu ani doklady. DR je jeho počínáním 
znepokojena. DR doporučuje VV vytvořit plánovaný rozpočet, a plán CF s rezervou na 
financování 1Q2024. 

4. Kontrola hospodaření 2021 DR vzala na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2021 
5. Kontrola hospodaření 2022 DR požádala GS o zaslání kompletního účetnictví  za rok 2022 a 

pověřila člena DR Romana Mullera o kontrolu. 
6. Podnět členů ČBA Sport klub Prostějov z.s., a Sportovní akademie Olomouc z.s. ohledně 

Dovolání se neplatnosti svolání a konání valné hromady dne 26. 11. 2022; Dovolání se 
neplatnosti usnesení přijatých na valné hromadě dne 26. 11. 2022; Dovolání se neplatnosti 
voleb konaných na valné hromadě do orgánů České boxerské asociace, z.s., dne 26. 11. 2022 
a Výzva k provedení nápravy závadného stavu u pobočných spolků  
DR potvrzuje přijetí dovolání o neplatnosti a jednomyslně se usnesla, že své vyjádření 

poskytne po obdržení právní analýzy od právního zástupce ČBA 

7. Různé 
a. DR byla informována o postoji ČBA ohledně startu českých boxerů a boxerek na 

mistrovství světa. DR upozornila na rizika právních kroků Mezinárodní asociace IBA 
vůči ČBA.  

b. Termín příštího jednání bude stanoven dle plánu na přelomu března a dubna. 
 


