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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 7.05.2020 v Praze
Přítomni:   Žáček, Klobáska, Šimák, Ivanov, Džavík, Klíč, Muller, Buchar 
                   + Chocholoušek - gen.sekretář                 
Omluven: Kraj, Novotný
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček

Příští jednání  VV se bude konat v úterý 16.06. 2020 v Praze v 10:00 hod.
Jednání bylo zahájeno v 10,00 hod
Program jednání:
1. Zahájení a kontrola posledního zápisu
2. Ekonomika v roce 2020.
3. Stav reprezentací 2020
4. Zprávy z STK
5. Různé
K bodu 1. – Zahájení a kontrola posledního zápisu.
Zahájil pan Žáček

- Kontrolu zápisu z posledního jednání VV provedl pan Žáček.
Z minulého zápisu byly všechny úkoly splněny.

K bodu 2.  - Ekonomika v roce 2020
Sekretář v předstihu zaslal známý  věcný plán na rok 2020 plánované výdaje ve výši 
11.713.136 Kč a příjmy doposud ve výši 6.520.436. 
V tuto dobu příjmy a převod financí z roku 2019 nepokrývají předložený věcný  plán 2020. 
Rozdíl činí 3.191.000,- Kč. Předpoklad neinvestiční dotace ze strany MŠMT ve výši 
4.989.400,- Kč. Po té by byl rozpočet vyrovnaný.

VV ČBA vzal na vědomí

Domluveno přistoupení ke krizovému řízení. 
Mimo jiné každé soustředění ( i výjezdy) musí být konzultováno s prezidentem ( finance ).

VV ČBA Schválil 

K bodu 3 – stav reprezentací 2020

Předložil předseda TR p. Šimák
1) Diskutováno složení reprezentačních týmů :

Od 7.5.2020

- „ A+“ tým : Lenka Bernardová a Petr Novák
 

- „ A“  tým: , Kevin Godla,  Pavel Polakovič,  Miloš Bártl, Erik Suchý, Miloš Beránek, 
Martin Pinc, Martina Schmoranzová  ( náhrady za každý den účasti 300,- Kč / den ) 

-
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- „B“tým: Freiherrová, Prokešová, Čiklová, Natálie Poledníková, Sedláčková, 
Kučerová, Tichá, Hochman,  Kolařík, Karvánek, Prázdný, Schejbal, Klabeneš, Ján, 
Mužík, Baláž, Chládek, Havel, Švarc, Kročil, Soquessa, Popovič, Kušniarik.

VV ČBA vyslovil souhlas

2) Diskutovány VT repre mužů, juniorů, žen
- Ukládá se Trenérské radě :
-  přepracovat VT mužů a juniorů s výhledem do konce srpna 2020 a dále do konce roku 

2020.( 1. kemp - testy, ověření výkonnosti, další VT vypracovat s ohledem na úsporná 
finanční  opatření ). Zavést Tréninkové deníky, tak aby  byla patrná příprava i  
v oddílech dle vypracovaného tréninkového plánu reprezentačními trenéry pro 
každého jednotlivce.

- předložit střednědobý plán výcviku žen
- předložit střednědobý plán výcviku juniorek repre. Byla ustanovena osoba zodpovědná 

za repre juniorek – Martin Klíč.
Byly předloženy seznamy reprezentačních družstev kategorie Kadet a Školní mládež

VV ČBA vyslovil souhlas

- Předloženy návrhy finančních odměn : 
Erik Suchý  5.000,- Kč za vybojované 1. místo na MT juniorů v Litvě ( zvítězil ve 3 
utkáních )
Martina Schmoranzová 3.000,- Kč za 1. místo na MT v Bosně a Herzegovině ( vítězná 
2 utkání )

VV ČBA vyslovil souhlas

K bodu 4 – Zprávy z STK

- V souvislosti s pandemií souhlas s ukončením extraligy v 03/2020. V soutěžním 
ročníku 2019/2020 nebude vyhlášeno pořadí ani mistr ČR družstev.

- V souvislosti s pandemií souhlas s přeložením MR kadetů a MR školní mládeže na 
podzim 2020 

- V souvislosti s pandemií zdůrazněno opatření Agentury pro sport od 11.5.2020.
- V souvislosti s pandemií zrušena pro rok 2020 GP Ústí nad Labem. Zrušeny MT 

v Plzni (05/2020) a Klokočově (05/2020).
- Souhlas se žádostí klubu Sparta Mikulov o přestoupení z jihomoravské oblasti do 

středočeské.
- Informace o zrušení Olympijských festivalů v Ostravě a Praze při příležitosti konání 

OH V Tokiu 2020. 
- STK připraví  ročník 2020/21 Extraligy ČR družstev

VV ČBA výše uvedené  body  schválil

K bodu 5 – Různé
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- Žádost nového klubu o přijetí do řad ČBA
Požádal a podmínky splnil : 
a) TJ Sokol Zahořany, z.s. ( středočeská oblast )

Pavel Soroka, Tel : 724 045 404, email : pavel.Soroka@seznam.cz, 
rehakveny@seznam.cz

VV ČBA schválil přijetí tohoto spolku

- Informace o konání VH SMOB boxu v Ostravě dne 9.7.202.

VV ČBA vzal na vědomí

- Projednán „Otevřený dopis VV ČBA“  napsaný panem Dušanem Lánským v 03/2020
Dopis projednán a uloženo trenérské radě formulovat a zaslat stanovisko.

VV ČBA uložil předsedovi Trenérské rady zaslat stanovisko

zapsal: Václav Chocholoušek                                                              ověřil : Svatopluk Žáček  
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