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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČBA č.2/2023 KONANÉHO 7.2.2023 

 

Přítomní: Šimák, Kraj, Tomšů, Mouka 

Omluveni: Panáček, Fejt 

Hosté: Václav Fiala předseda Severočeské oblasti boxu 

Jednání zahájil a vedl: prezident ČBA Marek Šimák 

Zápis provedl: Dalibor Mouka 

 

Program jednání: 

1. Zahájení, kontrola zápisu č.2 

2. Ekonomika pro rok 2023 ČBA, nová ekonomická směrnice 

3. Výběrová řízení 

4. Smlouvy s RT, a trenéry SCM 

5. Zpráva TR. 

6. Zpráva STK 

7. Různé 

 

Ad1.Zahájení 

a) s hostem Václavem Fialou byla projednána situace v Severočeské oblasti a byla dohodnuta 
spolupráce v problematice STK v období do přijetí nových stanov. Václav Fiala se osobně seznámil 
s připravovaným projektem nové soutěže pro nejmenší a mladé boxerské začátečníky. Projekt 
přivítal a informoval o aktivitách v Severočeské oblasti. 

 

2.Pohovory s uchazeči o post generálního sekretáře ČBA proběhly v průběhu jednání VV dle 
předem dohodnutých časů. Budou pokračovat na příštím jednání VV ČBA v březnu. 
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Ad1 kontrola zápisu 

-Marek Šimák informoval o schůzce s ředitelem OLYMPU CZ p.Volfem. Byla navázána aktivní 
spolupráce vedení ČBA s OLYMPEM CZ, do které bude zapojena trenérská rada ČBA.  

Marek Šimák zdůraznil, že veškeré požadavky směrem k OLYMPU CZ, ať již jde o přijímání nových 
členů, plánování akcí a především proplácení akcí a potřeb je nutné řešit s předstihem. 

-Termín zpracování soutěžního řádu a podpis smlouvy s RBC o pořádání INTERLIGY, se z důvodu 
změny účastníka soutěže prodloužil. Bude vyřešeno v týdnu. 

-První pracovní verze nových Stanov byla projednána, doplněna a předána k dopracování. 

 

-Přebírání administrativy po minulém vedení stále není ukončeno. Nejsou vyjasněny hotovostní 
výběry, absence pokladní knihy a absence příjmových dokladů za registrační knížky. Dosud nebyl 
odevzdán svazový notebook. Bude řešeno na jednání DR 14.2.2023. 

 

-Svazová žádost o provozní dotaci byla doplněna o požadované doplňující informace a v řádném 
termínu podána. 

-Výběrové řízení na generálního sekretáře nebylo ukončeno. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Ad 2 

Předpokládaný termín připsání provozních prostředků z NSA na účet ČBA je konec března 2023. 

Provoz ČBA se bude s ohledem na stav účtu řídit rozpočtovým provizoriem, kdy je po překlenovací 
dobu cca tří měsíců potřeba hospodařit s částkou 1.200.000,- Kč 

VV schválil ekonomickou směrnici pro rok 2023.  

VV připraví pro členy ČBA školení ve věci zpracování žádostí o dotace a jejich čerpání. Školení by se 
uskutečnilo v den konání mimořádné valné hromady svolané ve věci nových Stanov ČBA. Termín 
bude v předstihu upřesněn. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
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Ad 3 

-Výběrové řízení na nového generálního sekretáře bude pokračovat osobním pohovorem s 
poslední uchazečkou na příštím jednání VV. 

 

-Do poptávkového řízení na reklamního partnera ČBA pro sportovního vybavení se přihlásili dva 
uchazeči. Společnost BAIL-SPORT s.r.o. a společnost HAYASHI s.r.o.  

Po vyhodnocení obou nabídek rozhodl VV ČBA vybrat výhodnější nabídku a rozhodl o spolupráci se 
společností HAYASHI s.r.o.  

VV pověřil prezidenta ČBA k podpisu smlouvy s vybraným partnerem. O podmínkách smlouvy a 
pravidlech z ní vyplývajících budou členové ČBA informováni po jejím podpisu. 

 Je zájmem a bude podmínkou VV ČBA aby přechod na sportovní vybavení nového partnera 
proběhl směrem k členům ČBA hladce a bez komplikací.  

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Ad 4 

VV projednal a schválil smlouvy s reprezentačními trenéry a trenéry SCM pro rok 2023.  

Trenéři SCM: Pavel Fejt, Michal Soukup, Radek Seman, Dalibor Fröhlich, Martin Svoboda  

Reprezentace muži: Vasil Larionov 

Reprezentace ženy: Radek Seman, Lenka Kardová 

Reprezentace junioři: Jiří Kotiba 

Reprezentace kadeti: Martin Svoboda 

Reprezentace školní mládež: Pavel Duda 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
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Ad 5 

VV bere na vědomí zprávu TR. Zpráva je přílohou zápisu. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Ad 6 

Jednání komise STK před jednáním VV neproběhlo. VV bere na vědomí informativní zprávu 
předsedy STK. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Ad 7 

-Do datové schránky ČBA adresované DR ČBA dorazilo dovolání se neplatnosti VH navrhované 
Sport klubem Prostějov z.s. a Sportovní akademií Olomouc z.s. Předseda DR Pavel Hynek požádal 
písemně VV o zajištění stanoviska právní služby ČBA. VV souhlasí s tímto postupem. 

 

-VV řešil žádost Boxing clubu Trutnov na finanční podporu mládežnického mezinárodního turnaje. 
Na základě doporučení TR bude turnaj zařazen do reprezentačního programu a díky kvalitnímu 
mezinárodnímu obsazení nahradí výjezd do zahraničí. Finanční podporu dle ekonomické směrnice 
30tis.Kč navýšenou o 34tis.Kč VV schvaluje. 

 

-Marek Šimák a Dalibor Mouka informovali o schůzce s majitelem společnosti FOSFA Ivanem 
Baťkou. Byla na ní předjednána možná dlouhodobá podpora olympijského boxu a ČBA ze strany 
společnosti FOSFA. Po loňské podpoře MČR mužů a žen se společnost FOSFA rozhodla vedle 
interligového družstva FOSFA Boxing CLUB Břeclav finančně podpořit olympijský box a celý letošní 
ročník soutěže, která ponese název FOSFA RBC INTERLIGA BOXU. 

V rámci spolupráce s ČBA podpoří společnost FOSFA v letošním roce finančně MČR všech věkových 
kategorií. V této souvislosti rozhodl VV o navýšení odměny pro rozhodčí na těchto akcích. 
V případě kvalitní organizace a průběhu lze tuto podporu očekávat i v letech následujících. 

 

-VV ČBA rozhodl podpořit soutěž FOSFA RBC INTERLIGA BOXU, zajištěním a financováním dvou 
rozhodčích ČBA na každé kolo a částkou 15 000 Kč na každé kolo. 
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-Po dobu do výběru nového generálního sekretáře je pověřen vedením sekretariátu ČBA František 
Tomšů. Za tuto činnost mu náleží odměna ve výši odměny bývalého generálního sekretáře.  

 

-Byla projednána a schválena nová soutěž mladých a začínajících boxerů. Na příštím VV bude 
předložen soutěžní řád této akce. 

 

-VV schválil propozice MČR juniorů a juniorek v Českých Budějovicích 3.-5.3.2023 

 

VV ČBA schválil přijetí nových členů: 

- Underdog Fighters z.s. IČ: 17448719 Čebín 380 předseda: Martin Máca 

  JIHOMORAVSKÁ OBLAST BOXU 

-BOXING CLUB D&D z.s. IČ: 08716935 JESENICE předseda: Michal Dufek 

 ČESKÁ OBLAST BOXU 

 
 
Termín příštího jednání VV ČBA 7.3.2023 
 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 
 
 
 
 
Zapsal Dalibor Mouka 
 
 

Marek Šimák 
    Prezident ČBA 

 


