
ZAPIS Z KONFERENCE CBA 2O.3.2OIA

I, ZAÍIÁJENÍ _ Mgr. Svatopluk Žaut. zahájil konferenci Čga.

2. scrrvÁrBNÍ JEDNACÍHO ŘÁou _ jednací řád byl schválen nadpoloviční
většinou účastníků konference.

ZVOLEM pracovního předsednictva. Byli navrženi a schváleni zástupci
jednotliv'ých oblastí vyjma jížní Moravy a to : p.Gattnar, Kocourek,MUDr. Pazdera,
Bc.Mtiller. Pracormí předsednictvo zvolilo ze svého středu předsedu předsednicfra a
to p.Kocourka. Předseda se ujal řízení konference.

SCHVÁLEŇ vorEBNÍHo ŘÁou _ Předseda pracovního předsednictva přečetl
volební řád konference.Ve volebním řádu byla pozměněna volba aklamací v případě
pouze jednoho kandidáta na volbu přímou.Většinou hlasů byl pozměněn volební řád
ve smyslu možnosti doplnění kandidátky před jeho schválením, nikoli však po
schválení volebního řádu. o tomto bylo hlasováno a většinou hlasů bylo schváleno.
Předseda předsednictva přečetl volební lístky do všech orgánů Čna. Byly
odhlasoviíny změny ve volebních lístcích dozorčí rady. Ve volebďm lístku dozorčí
rady byl doplněn p.Helmut Hosák.
Předseda volební komise přečetl volební lístek a nominovaného jediného
Mgr. Svatopluk Žar'ev. na funkci prezidenta Čne.
Předseda přečetl volební lístek s místoprezidenty do W Čga. Volební lístek byl
doplněn o p.Ivo Dvořáka,Mgr. Marka Šimáku, Ing. Milana Beneše.
Předseda komise přečetl volební lístek do komisi Čga. Byl doplněn volební lístek
disciplintírní komise o p.JUDr. Františka Novotného.
Volební řád byl v pozměněném zněni schválen nadpoloviční většinou účastníků
konference.
voLBA MANDÁTOVÉ KOMISE - Byly přečteny návrhy do mandátové komise.
P. Dalibor Frohlich, ,p.Yáclav Vlk,p.Ing.Jaros1av Baroch. Bylo hlasováno o každém
kandidátu: Ing.Baroch_ nolen,Frohlich _ zvolen, a Vlk _ zvolen.
VOLBA NAVRHOVE KOMISE _ Delegáti navrhovali členy komise _ Helmut
Hosák, Jiří Kotiba Jiří,PaedDr.Jiří Bobuski. o návrhu se hlasovalo a byli zvoleni
schválen nadpoloviční většinou účastníků konference.

VOLBA VOLEBNÍ KOMISE _ Návrhy delegátů na členy volební komise: Ing.
Václav Chocholoušek' Jaroslav Novotný,J[JDr. František Novotný, Roman
Nevrla,Šárka Stoklásková. Volební komise byla v uvedeném složení schválena
nadpoloviční většinou účastníků konference.

8. BYLI ZVOLEM ovĚŘovATELÉ ZÁPISU pp. Ing. Richard Sklář a p. Karel
Hartl.

9. ZPRÁVA o ČINNOSTI ČBa _ p.SvatoplukŽáček přednesl zprávu o činnosti Čna.
p. Žar,ey zdtrazni| trvajici nepruhlednost financi Čge v době do této konference a
špatné vedení dosavadního W Čge.
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1o.ZPRÁVA o HOSPODARENÍ ČBe - Zprávu o hospodaÍeni ČBe přednesl p. Ing.
Václav Chocholoušek.

1 I.ZPRÁV ADoZonČÍ naoY - p. Vladimír Makovský přečetl zprávu dozorčí rady.

!2.ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE Za mandátovou komisi promluvil Ing.
Jaroslav Baroch. Pfftomno: 51 delegátŮ zI1| oddílů a 8 delegátu vedení CBA.
Delegáti schváleni nadpoloviční většinou schváliLi zprávu mandátové komise a
hlasováním schválili konferenci jako usnášení schopnou.

13. PR\rNÍ ČÁsr DISKUSE Prvním přispěvatelem v diskuzi byl p. Milan
Džavík.Yyzdvihl dosavadní prác\ STK a pochválil své spolupracovníky v STK.
Druhý přispěvatelem do diskuze byl p.PaedDr. Jiří Bobuski. P.Bobuski si postěžoval
na poměry v současném boxu, na špatné vztahy v mezi funkcionáři. Ing.
Chocholoušek přednesl vy.jádření a právní náaor k formě pořádání konference. Poté
vystoupil se sým příspěvkem p. JUDr. František Novotný. Hovořil o ýznamu
práce pro boxerské hnutí a nadÍazení práce pro box nad osobní zájmy funkcionářů.
Poté hovořil také pan Kubánek za trenérskou radu. Poté hovořil p.Petr Kocourek o
vztazích v asociaci. Hovořil p. Roman Nevrla, lr'J,eý také vyzval ke zkvalitnění
vztahtl v asociaci. Mgr.Marek Šimák shrnul práci trenéra SCM a reptezentačního
trenéra formou fejetonu,,JSem brzdou českého boxu...

14.PŘESTÁvra

15.voLBA PREZIDENTA A VICEPRBZIDENTŮ Čg,{ - Volba prezidenta ČBA:
. p.Mgr Svatopluk Žauk byl zvolen všemi hlasy mimo dvou, kteří se zdrželi
hlasování . wtgr .Žáček byl vyškrtnut z kandidátky na víceprezidenta CBA.

Volba víceprezidentů Čga. Představil se první zkandidátŮ p.Martin Blažek. Pohovořil
o marketingových cílech ČBn a nutnosti více spolupracovat s médii. Představen
p.Dalibor Klobáska panem Kubánkem. P.Klobáska nebyl na konferenci přítomen.
Představen p.Petr Hlaváč opět panem Kubánkem. Představil se poslední kandidát
p.Stanislav Skoda. Provedena tajná volba víceprezidentů.Volební komise sečetla
volební lístky na funkci víceprezidentů.Volba skončila počtem hlasů odevzděno 57
lístků platných, Blažek 49 hlasů 86Yo,K1obáska 9 hlasů !5,8 yo,IfLaváč 0 hlasů, Škoda
52 hlasů 9l,2yo.
Yíceprezidenty se stali p.Martin Blažek a Stanislav Škoda.

16.DRUHÁ ČÁsr DISKUSE - První diskutující PaedDr. Jiří Bobuski.P. Milan Džavík
vznesl ďotaz na počet oddílů v ČgR. P.Lukeš navrhl členslcý příspěvek oddílů,
eliminující počet nefunkčních oddílů.P. Jaroslav Novotý vznesl dotaz ohledně
odpovědnosti za mezinárodní rozhodči a jejich vysílání na mezinárodní furnaje.
Příspěvek pani Šárky Stokláskové k delegátům. Příspěvek se dkal ženského boxu,
dosůených úspěchů svěřenkyň a nabídky na trenérskou spolupráci.

L7.DeLegáti se usnesli veřejnou volbou o tom, že členství ve W CBA a předsednictví
v komisích není ve střetu zájmi. Pro 56, proti 1 a nikdo se nezdržel hlasování.



18.volBa Člnnti W A pŘnnsnoŮ oopom"Ícrr xonnrsÍ (DoÍorčí rada,
STK, Ekonomiclcá, Rozhodčí' Trenérská' Disciplinární - Volba w CBA.

P. Beneš odstoupil zkandidátlq do W.
Hlasovalo se o přímé volbě kandidátů do W ČgA.Pro 57,proti O.Schváleno. Přečtena
kandidátka do W ČnA.Sch,.álen výkonný ýbor Čne v uvedeném složení pro 5l,proti
O,zdrže| 4.Volba do dozorčí rady Čga a předsedů jednotliých komisí.Přečtena
kandidátka do ďozorči rady a předsedů jednotliých komisí. Proběhla tajná volba
předsedů jednotlivych komisí a dozotčí rady.Výsledky volby do Dozorčí rady ČnA :
Milan Novy 44 hlasů tJ.77,2yo, ing.Pavel Hynek 51 hlasů tJ. 89,50Á, Petr Kocourek 53
hlasů tj.93Yo,ing.Milan Beneš 52 hlasů tj. 91 ,2Yo,YLadimír Makovský 3 hlasy tj. 5,3Yo a
p.Helmut Hosák 33 hlasů tj. 57,gyo.
Dozorčí rada bude pracovat ve složení Nový,ing. Hynek, Kocourek, ing. Beneš, Hosák.
Předsedou dozorčí rady byl zvolen p.Kocourek.
Předsedové jednotlivych komisí: STK -Džavík 53 hlasů u.93 Yo, ohlídal 1 hlas tj. I,75
%.Noým předsedou STK se stal p.Džavík.
Komise rozhodčích : Brožek 51 hlasů tj 89,5 oÁ,Ftozík 4 hlasy tj. 7 %.Novým předsedou
komise rorhodčich se stal p.Brožek.
Trenérská rada: vtgr.Šimat ss hlasů tj. 96,5 oÁ, KÍál 2 hlasy tj. 3,5 %. Novým
předsedou trenérské rady se stal Mgr.Marek Šimát.
Ekonomická komise : ing.Chocholoušek 55 hlasů tj. 96'5 o/o' Santler 2 hlasy tj. 3'5
%.Novým předsedou ekonomické komise se stal p.Chocholoušek.
Disciplinární komise : JUDr.Holzer 16 hlasů tj. 28 oÁ, JUDr.Gojný 1 hlas tJ. I,75 yo,

JUDr.Novotý 40 hlasů tj. 77,2 oÁ.Novým předsedou disciplinární komise se stal
p.JUDr. František Novotn;i.
Zprávu přednesl za volební komisi JUDr.Novotny.

lg.SCHVÁrnŇ STANOV Čge - Pracovní skupina předložila návrh nových stanov.
Vyjádření p.Bc. Tomáše Múllera k navrhovaným novým stanovám . p.Žar:ek vyzval
delegáty ke schválení nových stanov. Předseda volební komise dal hlasovat o
tom,zda se má hlasovat o nových stanovách.Pro 53,proti 3,zdržel 1. P. Rostislav
Gattnar se vyjádřil k navrhovaným stanovám. Víceprezident p.Blažek vyjádřil
ýhrady k noým stanovám. P.Lukeš Se vyjádřil k noým stanovám.
P.Chocholoušek jako předkladatel noých stanov přečetl nové stanovy a dal qfklad
ke změnám oproti stanovám stávajícim. Prezident vyzva| k diskuzi o navržených
stanovách. V diskuzi se vyskytlo hodně připomín ek. p.Žáček vyzval k hlasov ání o
nových stanovách.Proběhlo veřejné hlasování s výsledkem :pro stanovy 48,proti
stanovám 4 azdrželo se 5. Nové stanovy ČBa byly přijaty.



2O.USNESEM KONFERENCE CBA 20.3 .2OTO

Konference schválila:
. volební řád
o jednací řád
o stanovy CBA.

Konference zvolila:
o pracovní představenstvo ve složení : p.Gattnar,Kocourek,MUDr.Pazdera, Bc.Mtiller
. mandátovou komisi ve sloŽení : p.Vlk,FrÓhlich,Baroch.
. volební komisi ve složení: p.Chocholoušek, Novotný J., JUDr.Novotný,Stoklásková,

Nevrla.
. Návrhovou komisi ve sloŽení : Hosák'PaedDr. Bobuski,Kotiba.

oRGÁNY ČBa.
o Prezidente.'' ČBA byl zvolen Mgr. Svatopluk Žaut..
. Víceprezidenty pánové Martin Blažek a Stanislav Škoda.
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1.1 Ť71 | , I ho Cleny výkonného ýboru : pánové Rostislav Gattnar, Dalibor Klobáska, Bc. T'omáŠ
Můller, Milan Džavik,Ivo Dvořiik, Mg'Marek Šimat.

Konference dále zvolila do dozorčí rady pány Nového' Hynka, Kocourka, Beneše a
Hosáka.
Jako předsedy komisí konference zvolila :

. STK - p.Milan Džavík,
O komise rozhodčích - p.Jaroslav Brožek,
. komise ekonomická - Ing.Václav Chocholoušek,
. disciplinární komise _ JUDr.František Novotn;f
o trenérská rada*Mgr.Marek Šimák.

Konference bere na vědomí:
o zprávu o činnosti Čga
. zprávuo hospodařeni Čga

Konference ukládá W ČgA:
. zadatnezávis|ý ekonomický audit
. projednat připomínky a podněty z diskuze a zaujmout stanovisko.

Usnesení konference CBA bylo přijato veřejným hlasováním s výsledkem pro 57, proti 0 a
nikdo se nezdržel hlasovrání.

2I.Z^vĚR - Prezident ČBA ukončil konferenci Čsa

Zapsal Jindřich Šindelář - v Praze 20.3.2010

Zéryts ověřili:

Ing. Richard Sklář . v ostravě 2t.3.20I0
il'-! Í,',..lL' ,11, 

(, ')cKarel Hartl - t, í


