
ČESKÁ  BOXERSKÁ  ASOCIACE 
CZECHIA  BOXING  ASSOCIATION 
Zátopkova  100/2, 160 17 Praha 6 

tel.: +420 242 429 235, e-mail: box@cuscz.cz, IČO: 49278045, MONETA Money Bank, a.s., č.ú: 154927730/0600 

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ VV ČBA č.3/2023 KONANÉHO 20.2.2023 

 

Přítomní: Šimák, Kraj, Tomšů, Mouka, Fejt 

Omluveni: Panáček 

Jednání přes WhatsApp zahájil a vedl: prezident ČBA Marek Šimák 

Zápis provedl: Dalibor Mouka 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Zpracování žádosti o dotaci z programu MOVITÉ INVESTICE  

3. Smlouvy se společnostmi HAYASHI a FOSFA 

4. Žádost Tomáše Šmída o udělení výjimky a umožnění startu Ukrajinských boxerů na MČR 

5. Tisková zpráva k pořádání akcí box bez rukavic. 

 

Ad 1. 

Marek Šimák vysvětlil důvod svolání mimořádného jednání VV. Je to potřeba urychleného podání 
žádosti o dotaci z dotačního programu MOVITÉ INVESTICE. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Ad 2. 

Po úspěšném zpracování a podání žádosti o provozní dotaci u NSA rozhodl VV o zadání, zpracování 
a podání žádosti o dotaci z programu MOVITÉ INVESTICE. 

ČBA bude žádat o tři vícemístné automobily. Zpracováním pověřil VV Michala Rosívala, který 
zpracoval a zabezpečil úspěšné podání žádosti na celoroční provoz ČBA. Předběžně schválená cena 
za zpracování a podání žádosti je 6.000,- Kč 

Vyúčtování odměny za zpracování a podání žádosti o dotaci na provoz ČBA bude projednáno na 
řádném jednání VV v březnu. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
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Ad 3.  

Marek Šimák informoval o stavu smluv s novým partnerem ČBA ve věci sportovního vybavení 
společností HAYASHI s.r.o. a generálním partnerem MČR společností FOSFA a.s. 

Obě smlouvy jsou VV výborem schváleny, s partnery projednány a předány k podpisu. Jejich 
podpis se očekává v nejbližších dnech. 

O právech a povinnostech ze smluv pro členy ČBA vyplývajících budou po jejich podpisu všichni 
informováni mailem a na stránkách asociace. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Ad 4. 

Na návrh předsedy TR Pavla Fejta byla projednána žádost Tomáše Šmída o udělení výjimky a 
umožnění startu mladých ukrajinských boxerů na MČR, tak jak tomu bylo v minulém roce. 

Pavel Fejt vysvětlil stanovisko Trenérské rady, která navrhla a VV ČBA schválil. K případné možnosti 
otevření některých málo obsazených vah se VV vrátí na konci roku po vyhodnocení sezóny. 

Stanovisko TR VV v tomto znění schvaluje: 

Doporučení TR k žádosti Tomáše Šmída udělit výjimku a umožnit start na MČR cizincům, respektive 
Ukrajinským uprchlíkům před válečným konfliktem, žijícím v tuto chvíli na území ČR. 

Trenérská rada nedoporučuje otevírat v tuto chvíli MČR pro boxery z jiných zemí. Podmínkou pro 
start na MČR je České občanství. Účast a úspěch na MČR je v tuto chvíli nejvyšší motivací pro naše 
mladé boxery a účast zahraničních boxerů na této soutěži není pro ně žádným přínosem. Všichni 
boxeři, naši i z jiných zemí mají možnost spolu soutěžit v rámci NLB a turnajů. 

 Trenérská rada doporučuje VV ke zvážení úpravu soutěžního řádu, který by do budoucna 
umožňoval pro zahraniční boxery otevření v rámci MČR nedostatečně obsazených vah. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

Ad 5. 

Na návrh Dalibora Mouky schválil VV tiskovou zprávu k pořádání akcí Box bez rukavic. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

Příští jednání VV je 7.3.2023                                                            Marek Šimák 

Zapsal Dalibor Mouka           prezident ČBA 
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