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Zápis z jednání VV ČBA, konaného dne 3.3.2022 v Praze

Přítomni:   Žáček, Klíč, Šimák, Novotný, Kraj, Džavík, Ivanov, Klobáska, Buchar, Foral
+ Chocholoušek - gen.sekretář        
Omluven : Marounek
Jednání VV vedl:  Svatopluk Žáček
Příští jednání  VV bude ve čtvrtek  17.4.22 v Praze.   v 10:00 hod
Jednání zahájeno v 10:00 hod

Program jednání:
1.  Zahájení a kontrola posledního zápisu z 13.1.2022
2. Ekonomika v roce 2022 
3. Zprávy z  TR
4. Zprávy z STK
5. Různé

K bodu 1 – Zahájení a kontrola posledního zápisu.

- Zahájil pan Žáček. 
 -ze zápisu ze dne 13.1.2022 vyplynulo ustanovit pracovní skupinu pro vyhotovení Nových 
stanov.  Byl přednesen návrh skupiny ve složení Hynek, Přibylová, Marounek, Coufal, Ivanov 
VV ČBA vzal na vědomí

K bodu 2 Ekonomika v roce 2022
sekretář v předstihu zaslal stav čerpání financí k 25.2.2022. Z původních financí 3.300.000,- 
Kč k 1.1.2022 je profinancováno 1.450.000,- Kč.  V pokračování finanční kázně bude u ČBA 
umět hospodařit se zbylým 1,8 mil kč do konce května ( 2 měsíce ). To je cíl.
VV ČBA vzal na vědomí

− trvá úkol pro STK dodat tabulky pro celostátní soutěž Národní liga boxu za sezónu 
2021/2022

− Spolek AVZO Neratovice je řádně registrovaný spolek jak v ČBA tak v 
www.justice.cz a také v rejstříku sportů NSA.  Již v roce 2019 startovali jeho boxeři na 
MR mládeže v  Českých Budějovicích

K budu 3 Zprávy z trenérské rady
− viz samostatný zápis z TR č.104 ze dne 21.1.2022 mimo jiné
− a) předložen seznam 23 trenérů kandidátů na course IBA 1 STAR bude konán v ČR
− čekáme na závěr jednání v Jihlavě dne 28.1. ( koncepce mládeže )
− schválena předložená nominace na MEU22 : 
− 60 kg Zaripov(na své náklady), 63,5 kg Suchý, 67 kg Polák (na své náklad,spoluúčast 
ČBA 10.000,-), 71 kg Valenta Adam (na své náklady, spoluúčast ČBA 10.000,- ) 75 
kg Gloser (na své náklady), 80 kg Fitan (na své náklady ), 86 kg Klíč (na své náklady), 
92 kg  Hrivnák (na své náklady),  + 92 kg Šuster (na své náklady). Trenéři Larionov, 
Černý. Ženy - 60 kg Gajdová,  trenér Radek Seman. Rozhodčí Nechvátal.

− Další TR se koná 29.3.2022 v 10:30 hod.
− Navrženy odměny za výsledky na MT v Somboru:Katrin Ivanovová aViktorie Jílková 

po 2.000,- Kč.   Až finanční situace dovolí
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Bod 4) Zprávy z STK

 Předloženy Propozice Mistrovství ČR kadetů v Chomutově 22.4.-24.4.22                                                                           
VV ČBA Schválil
       předložena žádost o finanční spoluúčast od SKMP Duchcov na 4. ročník boxerského  
      mezinárodního charakteru dne 7.5.2022.  Schváleno 20tis Kč.  Až dovolí finanční situace  
      ČBA 

− předložena žádost o finanční spoluúčast s  TJ Lokomotiva Trutnov-na Trutnov open     
( turnaj všech mládežnických kategorií ), ve dnech 11. - 13.3.2022. ( 109 boxerů). 
Schváleno 30 tis kč  až dovolí finanční stav ČBA

K bodu 5) Různé
− podněty paní Terezie Krejbychová - určen úkol dodržovat a  inovovat „Směrnici řízení 

rozhodčích“ z roku 2016.   Je na webu                                                                                                          
Zodpovídá a VV ČBA předloží pan Novotný, předseda  KR do 17.4.2022  

− každý oblastní předseda rozhodčích vychovává a školí své oblastní rozhodčí 3. a 2. 
třídy. Terezie Krejbychová na konci března udělá pro všechny oblastní předsedy 
rozhodčích povinné školení, kde poskytne a předá vypracovaný jednotný manuál 
sledující poslední změny a trendy. Na každém oblastním předsedovi rozhodčích pak 
bude, aby školil dle tohoto manuálu nové adepty a přeškolil, pokud možno, rozhodčí 
stávající. 

− pí.Krejbychová bude následně organizovat alespoň jednou ročně (nebo častěji, pokud 
bude situace mimořádně vyžadovat) celorepublikové školení a udělovat licence 1. 
třídy

− pí. Krejbychová bude, pokud nenastane mimořádná situace, na každém MČR v roli 
zástupce supervizora, respektive v roli hodnotitele, školitele rozhodčích 
nominovaných na dané MČR a bude schvalovat nasazení rozhodčích dle jejich kvalit 
a dobré práce (bude vypracovaná tabulka rozhodčích s jejich hodnocením), 
oblastní předsedové by měly podobnou tabulku vést rovněž, vzor dodá pí,Krejbychová 

− žádost o pořadatelství MR mužů a žen v roce 2023 Boxingem Ostrava
VV ČBA Schválil  - termín  bude 10/2023

− žádost o pořadatelství MR juniorů a juniorek v roce 2023 v Českých Budějovicích
( BC Táty Němce )

VV ČBA Schválil
− žádost u uspořádání MR mužů a žen ve 12/2022 Žáda RBC Praha
− VV ČBA schválil termínem 15. 17.12.2022

− Povolen výjezd pana Ivanova, jeho dcery a Lantové ve dnech 27.3.22-14.4.22 na 
MR kadetů a kadetek v Bulharsku

− o přidružení do řad ČBA požádaly kluby :
− a) TJ Box Hřebeč, z.s, IČO 06437974, Žižkova 346, 273 09 Kladno Švermov

                Tancoš : tande@post.cz    tel. 797 856 725
− b) Box club Kotelna z.s., IČO 0872369, Náměstí generála Píky 2740/31a, 326 00  

Plzeň – Slovany
− BC Zubří, Jakub Bambuch, j.bambuch@email.cz 
− c) Kometa Brno Box, z.s., Vít Král,  Křehlíkova 881/32, 62700 Brno – Slatina
−     boxen@seznam.cz  tel.603245499
− úprava Ekonomické směrnice náhrady za ujetý km : 4,-Kč se zvyšují na 6,- Kč/km
−                                                                                     5,80 Kč se zvyšují na 7 kč na/km
−                                                                                     8,- Kč se zvyšují na 9,- Kč/km
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− Návrh zrušit sportovní podporu ve výši 5.000,- Kč/měsíčně slečně Vendule 
Sedláčkové. Neobhájila tuto podporu, nezúčastňuje se MT třídy „A“. Platnost od 
1.3.2022

− Projednán zápis z Dozorčí rady z 1.2.2022
− body 2 a) b) VV ČBA vzal na vědomí
− bod 2 c,  d,  f,  g, h, i, j, k naskenuje GS DR.  V půběhu týdne 7. - 11.3.2022 body 

týkající se roku 2021 ( účetní ČUS již předala kopie ). V dalším období zašle GS DR 
body týkající se roku 2020 ( musí účetní ČUS vyndat z archivu, předmětné akce 
zkopírovat a předat GS ten dále zašle DR ).                                                                                         
VV ČBA souhlasí

body 2 l, n, o,p, q, r    VV ČBA vzal na vědomí
bod 4 Úpravy stanov VV ČBA vzal na vědomí
body 5, 6,  a 7            VV ČBA vzal na vědomí

− podněty pana Marounka : VV ČBA projednal.
Již v úvodu tohoto zápisu otázka Respect AVZO Neratovice řešena - Není třeba se již k ní 
vracet.
Členské příspěvky se platí v každém klubu ČBA
počet členů ČBA je uváděn ve Výročních zprávách ČBA. Vždy na www.czechboxing.cz . Do 
30.6.2022 tam přibude Výroční zpráva za rok 2021..

− bylo domluveno : v průběhu 03/2022 proběhne Valná Hromada Severomoravské
oblasti v 04/2022  proběhnou VH v oblastech: Severočeská, Jihozápadní, Středočeská, 
Jihomoravská.  Po těchto Valných hromadách a zápisech z nich bude VV ČBA schvalovat 
stanovy Pobočných spolků. Následně bude svolána Valná hromada ČBA

- VV ČBA prostřednictvím prezidenta odsoudil napadení Ukrajiny ruskou armádou 
formou Stanoviska na webu ČBA a dále toto bylo zasláno i na IBA a na adresy 
boxerských asociací

- 17.2. 2022 proběhlo jednání  mezi spolky, které podali na ČBA žalobu ohledně 
neplatnosti mimořádné valné hromady z listopadu 2021 + zrušení spolku ČBA. Za 
ČBA se zúčastnili prezident s viceprezidentem.Snahou vedení ČBA  bylo spor urovnat 
smírnou cestou. K dohodě zatím nedošlo. Druhá strana ( Spolky, které podali žalobu) 
požaduje, aby se začalo pracovat na vytvoření nových stanov ČBA. Toto se již 
děje-byla zvolena pětičlenná pracovní komise její náplní práce je sestavit nové znění 
stanov ČBA.   

zapsal : Václav Chocholoušek                                                           ověřil :Svatopluk Žáček


