
Jednání Dozorčí rady (DR) ČBA  

Datum:   14. července 2022 od 11:00 

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

Zapsal:   Ing. Pavel Hynek, MBA,  

 

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

host - Ing. Václav Chocholoušek (GS) 

Omluven: Petr Novotný, Radek Veselý 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hospodaření v roce 2021  

3. Status k návrhu úprav stanov ČBA 

4. Podnět p. Coufala. Na základě čeho ji byla ze strany ČBA vyplacena částka 43.420,- Kč 

z dotačního Program 5 Organizace sportu za celé období 2020? Tato částka byla vyplacena 

Jihomoravské oblasti boxu, z.s. k 31. 12. 2020 na základě faktury č. 210100001 (jako součet 

dílčích položek částka  39.416,95,-Kč  a 4.003,05,-Kč) v hlavní účetní knize položka 

510200551020 

5. Obecné 

 

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

Radka Veselého. Představil program jednání DR. Poté byl program všemi přítomnými členy 

DR jednomyslně schválen. 

2. Hospodaření v roce 2021 

GS informoval DR o tom, že účetní závěrka za rok 2021 byla podána a byly předloženy 

následující doklady 

• Rozvaha 

• Výkaz zisku a ztrát 

• Příloha účetní závěrky 

• Přiznání k dani z příjmů 

• Analytická evidence v excelu Rozpočet za rok 2021 

V roce 2021 vykázala ČBA kladný hospodářský výsledek ve výši 204 721 Kč. 

DR doporučuje VV zvážit mimořádnou dotaci pro kluby, která by reflektovala jejich 

aktivitu v soutěžím roce 2021, což je od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 a aktivní oddíly by 

tedy byly odměněni, neboť dotace ČBA pro kluby za rok 2021 byly vzhledem 

k nejistému financování ze strany státu zrušeny. Nicméně hospodaření skončilo 

přebytkem a financování na rok 2022 je zajišitěno. 

a. Příjmy byly ve výši 12 273 754 Kč 

i. GS pošle podmínky programů Sportovní centra mládeže, Reprezentaci a 

Organizaci sportu. 



ii. GS předložil výpis z analytického účtu v účetnictví č. 649.0071 GS předloží 

seznam všech příjmů za rok 2021 v sestavě z účetnictví. 

iii. Příjmy od Sponzora jsou fakticky příjmy od samoplátců turnajů, mistrovství 

a tréninkových kempů, navrhujeme GS označovat tyto příjmy jako 

Samoplátci, neboť tomuto příjmu odpovídá náklad ve stejné výši zaplacený 

ČBA 

iv. Příjmy od sponzora vykazované v Analytické evidenci v excelu je ve výši 

788 270 Kč, ale na analytickém účtu v účetnictví č. 649.0071 je příjem 

793 292 Kč, tedy rozdíl je 5 022 Kč. Prosíme GS o doložení či opravu 

v. Příjmy Olymp vykazované v Analytické evidenci v excelu je ve výši 473 939 

Kč, ale na analytickém účtu v účetnictví č. 649.0071 je příjem 495 939 Kč, 

rozdíl je tedy 22 000 Kč. Prosíme GS o doložení či opravu 

 

b. Náklady - v analytické evidenci v Excelu a názvem Rozpočet pro rok 2021 DR 

připomíná, aby byly doplněny sloupce Samoplátci a Olymp, kde budou evidovány 

platby za danou akci, kterou v konečném důsledku hradil za účastníky někdo jiný 

než ČBA. V roce 2021 to chybí ale bude doplněno v evidenci pro rok 2022 a 

následující. 

c. V analytické evidenci v Excelu a názvem Rozpočet pro rok 2021 jsou výdaje uvedeny 

v částce 11 939 665, 5 Kč, ale v účetní závěrce jsou Nezdaňované náklady ve výši 

12 069, 033 Kč. Rozdíl je 129 367,5 Kč. GS doloží rozdíl. 

d. Muži 

i. GS doloží detail vyúčtování za VT Polsko ve výši 203 569 Kč 

ii. GS doloží detail vyúčtování za VT Tatry muži a junioři ve výši 227 600 Kč 

e. Junioři -  

i. GS předložil detailní vyúčtování ME juniorů Budva a ME Tbilisi kadetů, ale 

chybí detail samoplátců. GS předloží do dalšího jednání spolu s dalšími 

výkazy. 

ii. GS doloží detail vyúčtování za VT Maribor Chorvatsko ve výši 153 190 Kč 

f. Ženy 

i. GS doloží detail vyúčtování za MT Bělehrad ve výši 144 206 Kč 

g. Dívky 

i. GS doloží detail vyúčtování za MT Polsko Klíč ve výši 41 538 Kč 

h. Školní mládež 

i. GS doloží detail vyúčtování za MR Č. Kamenice ve výši 103 267 Kč 

i. Mládež SCM 

i. GS doloží detail vyúčtování za VT Plzeň ve výši 51 690 Kč. 

j. Ostatní 

i. Pojištění přes ČUS ve výši 196 101 Kč. GS předloží pojistnou smlouvu. 

ii. GS doloží detail vyúčtování za Covid ve výši 213 896 Kč 

a. GS doplní počty účastníků soustředění a turnajů do poznámek a také celkovou výši 

spoluúčasti. 

3. Návrh úprav stanov ČBA 



a. Předseda DR informoval členy o průběhu jednání pracovní skupiny pro úpravu 

stanov, která se od ustanovení bohužel nesešla. Úprava stanov je zcela zásadní pro 

budoucnost ČBA a DR trvá na svých návrzích úprav stanov.  

4. K dotazu p. Coufala ze   

a. Na základě jakého rozhodnutí byly uvedené prostředky vyplaceny nečlenské 

organizaci Jihomoravská oblast boxu, z.s. IČ: 09665641.  

i. GS sektretář informoval DR, že spolek Jihomoravská oblast boxu, z.s. IČ: 

09665641 je právní entitou Jihomoravské oblasti boxu a byl jím uznám 

rozhodnutím VV. DR si vyžádala od GS zápis z jednání Výkonného výboru 

případně Valné hromady Jihomoravské oblasti ČBA, na kterém bylo 

rozhodnuto, že Jihomoravská oblast boxu, z.s., je právní entitou Výkonného 

výboru a ČBA jej uznala jako subjekt, který reprezentuje Jihomoravskou 

oblast boxu ČBA. 

b. Volba předsedy, ale samotná účast Martina Klíče na uvedené volební schůzi 

Jihomoravské oblasti boxu, se uskutečnila v rozporu se Stanovami ČBA čl. IV bod 3. 

Povinnost dodržení tohoto ustanovení ukládá zákon č. 89/2012 Sb § 232 (2)/NOZ/. 

Tedy Martin Klíč je předsedou Jihomoravské oblasti boxu a členem VV ČBA v rozporu 

se Stanovami ČBA a zákonem. Na tuto skutečnost jsme upozornili na VH ČBA 4.9. 

2021 s písemným návrhem k odepření hlasovacího práva a dalších benefitů Martinu 

Klíčovi do rozhodnutí DR případně dalších kontrolních orgánů. – DR nemá důkazy o 

jednání v rozporu se Stanovami ČBA a má tedy za to, že Martin Klíč by zvolen 

řádně. 

c. Proplacení částky 43.420,- Kč VV ČBA na základě faktury č. 210100001 neschválil VV 

ČBA  

i. DR požádala GS, aby předložil zápis VV ČBA, kde bylo o rozhodnuto o 

vyplacení částky 43.420,- Kč   

5. Ostatní 

 

a. Předseda DR informoval o mezinárodních vztazích ČBA, zejména situaci IBA vůči 

MOV.  

b. Termín dalšího jednání je stanoven čtvrtek 14. září 2022 od 14:30 v sídle ČBA.  

 


