
Jednání Dozorčí rady (DR) ČBA  

Datum:   12. prosince 2021 od 10:00 

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

Zapsal:   Ing. Pavel Hynek, MBA,  

 

Přítomni:  Ing. Milan Beneš, Petr Novotný, Ing. Pavel Hynek, MBA, ¨ 

host - Ing. Václav Chocholoušek (GS) 

Omluven: Radek Veselý 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hospodaření v roce 2020 

3. Hospodaření v roce 2021 

4. Podnět Františka Tomšů, předsedy SK Boxing Neratovice 

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

Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, z.s., Sportovní akademie Olomouc z.s. 

6. Obecné 

 

1. Zahájení -Jednání zahájil předseda DR Ing. Pavel Hynek, MBA, kdy omluvil Radka Veselého 

z důvodu nařízené karantény a představil program jednání DR. Poté byl program všemi 

přítomnými členy DR jednomyslně schválen. 

2. Hospodaření v roce 2020 

a. DR pří kontrole předložených podkladů zjistila nepřesnosti mezi analytickou evidencí 

Rozpočet pro rok 2020  a účetními výkazy, proto se DR jednomyslně shodla, že účetní 

závěrku za rok 2020 na dnešním jednání neschválí a finální schválení účetní závěrky 

přesouvá na příští jednání po doplnění požadovaných informací a opravě analytické 

evidence viz. níže. 

b. Kontrolou analytické evidence Rozpočet pro rok 2020 byl zjištěn rozdíl v příjmech 

11 851 465 Kč vs. 11 817 942 Kč uvedených v Příloha účetní závěrky 2020. DR žádá 

GS o vysvětlení rozdílu cca 33 523 Kč a případnou opravu analytické evidence 

i. Byl zjištěn rozdíl v položce CSMV Olymp – GS opraví 

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

bankovní poplatky 

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. 

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

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

e. GS přeloží detailní vyúčtování 245 000 Kč v sekci JUNIOŘI řádek odměny 

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



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

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

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

A DÍVKY 

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

DÍVKY 

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

ŽENY A DÍVKY 

l. GS doplní v sekci MLÁDEŽ v poznámce počty účastníků (závodníci SCM+trenéři) 

m. GS předloží 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 chybí výnos za jejich prodej .GS doloží, kam plynou příjmy z prodeje 

p. GS předloží v sekci OSTATNÍ  položku COVID MR ČR 177 299 Kč 

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. 

3. Hospodaření v roce 2021 

a. DR se obecně seznámila se stavem hospodaření ČBA k počátku prosince 2021 

z dokumentu analytické evidence Rozpočet pro rok 2021 

b. Podrobná kontrola hospodaření za rok 2021 proběhne po účetní závěrce.  

c. DR byla informována o provozní krátkodobé půjče z rezervního fondu ČUS ve výši 1 

mil. Kč a DR hodnotí tento krok jako ekonomický a vhodný zejména vzhledem 

k vysokému riziku opožděných výplat dotačních programů ze státního rozpočtu. 

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

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

4. Podnět Františka Tomšů, předsedy SK Boxing Neratovice  

a. DR projednala podnět a vyžádala si od GS dodatečné informace k hospodaření v roce 

2021 viz. bod 3 hospodaření v roce 2021, aby řádně podnět zkontrolovala. Nicméně 

v ostatních bodech během jednání na základě předložených dokumentů DR nezjistila 

v žádném z navrhovaných bod porušení principu řádného hospodáře ani porušení 

aktuálních směrnic či jiných závazných dokumentů. Předseda DR byl pověřen, aby 

navrhovateli podnětu osobně odpověděl na jeho dotazy a vysvětlil jeho případné 

další dotazy.  

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

Dělnická tělocvičná jednota Prostějov, z.s., Sportovní akademie Olomouc z.s. 

a. DR vyslechla jednoho z navrhovatelů – Petra Novotného 

b. DR poté vyloučila Petra Novotného z jednání tohoto bodu, neboť jakožto navrhovatel 

a zároveň člen DR byl ve střetu zájmu. Petr Novotný s tímto postupem souhlasil. 

c. DR se jednomyslně ve složení Pavel Hynek a Milan Beneš usnesla, že na základě 

stanov nemá DR právo prohlásit neplatnost usnesení valné hromady a nemůže 

bohužel vyhovět ani dalším návrhům navrhovatele. 

d. V bodě týkající se obvinění Martina Klíče, DR konstatovala, že ji opět dle stanov 

nepřipadá rozhodovat v této věci a doporučuje navrhovateli doplnit obvinění o 



konkrétní důkazy (zejména ve věci nevhodného chování vůči sportovkyním) a obrátit 

se na Disciplinární komisi ČBA. 

e. DR se shodla, že současné stanovy je nutné zásadně novelizovat, neboť jsou velmi 

obecné a výklad stanov může být pro některé z členů spolku nejednoznačný. 

Nicméně DR má za to, že zde existuje dlouholetá kontinuita rozhodování a jednání a 

tedy i výkladu stanov.  

f. Valná hromady vždy schvaluje zápis z předchozí valné hromady a stejně tomu bylo i 

na valných hromadách v roce 2021 a DR má tedy za to, že zápis z VH je řádný.  

6. Ostatní 

a. DR se usnesla, že další jednání DR se bude konat 1. 2. 2022 sídle ČBA 

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. Na druhou stranu DR upozorňuje na nebezpečí zvýšení 

administrativní zátěže a tedy i dodatečných provozních nákladů a je třeba najít 

vyvážený model, který zajistí silnou pozici ČBA v případě sporu, ale neodčerpá 

zásadní finanční prostředky, které mají jít primárně na sportovní činnost a nikoli na 

provoz.  

c. DR se jednomyslně shodla, že na dalším jednání projedná návrh stanov ČBA, které 

doporučí VV k zapracování. 

d. Předseda DR informoval členy DR o aktuální situaci ve vztahu k mezinárodní boxerské 

asociaci IBA (dříve AIBA) a IOC a zdůraznil na nutnost úprav stanov ČBA dle 

požadavků AIBA a EUBC na své členy včetně anglického překladu. 

e. Předseda DR ukončil jednání DR 

 


