
ČESKÁ  BOXERSKÁ  ASOCIACE 
CZECHIA  BOXING  ASSOCIATION 

Zátopkova  100/2, 160 17 Praha 6 

tel./fax: +420 257 211 973, e-mail: box@cstv.cz, IČO: 49278045, GE Money Bank, a.s., č.ú: 154927730/0600 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV ČBA KONANÉHO 14.12.2022 

 

Přítomní: Šimák, Kraj, Tomšů, Fejt, Mouka 

Omluven: Panáček 

Hosté: Táborský, Hendrych 

Jednání zahájil a vedl: prezident ČBA Marek Šimák 

 

Program:  

1.Zahájení, kontrola zápisu 

2.Informace o převzetí administrativy ČBA 

3.Zpracování žádosti o neinvestiční dotaci pro rok 2023 

4.Zadání vytvoření nových stanov ČBA 

5.Zpráva TR. 

6.Zpráva STK 

7.Různé 

 

Program byl rozšířen o předřazenou informaci k aktuálnímu MČR mužů a žen a připravované 

INTERLIZE BOXU. 

Účast hostů a rozšíření programu byly jednohlasně schváleny. 

 

-MČR. Dan Táborský přednesl informativní zprávu k připravovanému MČR mužů a žen. Prezident 

ČBA Marek Šimák upozornil na nedostatky v informovanosti a komunikaci ze strany pořadatele. 

Náprava bude provedena vytvořením pracovního manuálu pro pořadatele MČR. (Úkol pro p. 

Mouka, termín březen 2023). 

VV ČBA schválil propozice MČR mužů a žen 2022 a jednohlasně odhlasoval finanční podporu 

tohoto mistrovství ze strany ČBA ve výši 100 000,-Kč (stotisíckorun). 
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-Interliga boxu. Prezident ČBA Marek Šimák a ředitel INTERLIGY BOXU Dan Táborský informovali o 

jednání s novým generálním partnerem soutěže společností FOSFA. Účastníky této prestižní 

soutěže budou týmy Břeclavi, Prahy, Nitry a Budapešti. VV rozhodl o úpravě soutěžního řádu. 

(Úkol: Tomšů, Táborský, termín leden 2023.) Termíny konání jednotlivých kol budou upřesněny, 

v žádném případě by neměly kolidovat s konáním Evropských her a olympijské kvalifikace, které se 

uskuteční v Krakově 21.6.-2.7.2023. 

 

1.K bodu 1. programu. Odsouhlasené finanční plnění nelze vzhledem k neukončenému převzetí 

administrativy od bývalého vedení a GS označit s určitostí za splněné. Bude řešeno v nejbližších 

dnech. Ostatní body, kromě požadavku Rudolfa Kraje z bodu Různé, jsou splněny. 

 

2.K bodu 2. programu. Dne 12.12.2022 došlo v čase 9,30-11,00 k setkání zástupců nového vedení 

v čele s nově zvoleným prezidentem ČBA Markem Šimákem a generálním sekretářem ČBA 

Václavem Chocholouškem a předešlým prezidentem ČBA Svatoplukem Žáčkem za účelem předání 

administrativy, veškerých přístupů, účetnictví a potřebných informací. Setkání se omezilo na 

předání klíčů, mailové adresy, dvou razítek a kanceláře ČBA, jejíž stav je fotograficky 

zdokumentován. Předání probíhá průběžně za součinnosti všech stran. Po dokončení přejímky, 

která je předpokládána ke konci kalendářního roku 2022 pověřuje VV ČBA Dozorčí radu ČBA 

k prověření hospodaření ČBA v letech 2021-2022. VV jednohlasně schválil. 

 

3.K bodu 3.programu. S ohledem na vzniklou časovou tíseň, jednostranné odstoupení od smlouvy 

s ČBA ze strany GS Václava Chocholouška (doručené 2.12.2022) a tímto projevenou neochotu 

dokončit pro ČBA jeho zásadní pracovní náplň, kterou je každoroční vypracování žádosti o 

neinvestiční dotaci z NSA, zadal zpracování žádosti o tuto dotaci prezident ČBA Marek Šimák 

externě u pana Michala Rosívala. Částka za vypracování a podání žádosti o dotaci pro příští 

kalendářní rok nepřekročí 30 000,-Kč (třicettisíckorun). VV  jednohlasně schválil. 

 

4.K bodu 4 programu. S ohledem na dlouhodobě neutěšenou a neřešenou situaci ve věci nových 

stanov rozhodl VV ČBA pověřit jejich zpracováním JUDr. Radima Kubicu MBA. Částka za zpracování, 

včetně úprav po připomínkách, nepřekročí 30 000,-Kč (třicettisíckorun). VV jednohlasně schválil. 
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5.K bodu 5 programu. Předseda TR Pavel Fejt představil termíny soutěží pro první pololetí roku 

2023. Termíny budou přílohou zápisu a budou rozeslány členům ČBA. Dalším bodem bylo 

projednání financování počtu sportovců na zimních soustředěních SCM. Na návrh víceprezidenta 

ČBA Rudolfa Kraje bude financování VT SCM ze strany ČBA směřováno ke 2 trenérům a 12 členům 

SCM jejichž účast si trenéři jednotlivých středisek na TR obhájí. Účast dalších sportovců se 

nevylučuje, ale s osobní finanční spoluúčastí, bez finanční podpory ČBA.  VV jednohlasně schválil. 

 

6.K bodu 6 programu. Předseda STK František Tomšů představil inovativní program, kterým hodlá 

zprůhlednit členskou základnu, vytvořit rating sportovců, celorepublikově zjednodušit pořádání 

turnajů a párování dvojic, vytvořit kvalitní podmínky pro získávání podpory z externích zdrojů. 

Prioritním úkolem je příprava nové ekonomické směrnice. (Termín do příštího VV) VV jednohlasně 

schváleno. 

 

7.K bodu 7 programu. 

-VV ČBA uděluje TJ LOKOMOTIVĚ TRUTNOV z.s. pověření k pořádání MEZINÁRODNÍHO TURNAJE 

DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLYMPIJSKÉM BOXU. VV schvaluje jednohlasně. 

-Na návrh VV ČBA bude do příštího jednání VV připravena reorganizace RT a trenérů SCM.  

K 31.12. 2022 končí trenérské smlouvy trenérům u všech reprezentací a i trenérům SCM.  

TR do dalšího VV ČBA 10.1. 2023 předloží návrh obsazení RT a trenérů SCM.  

VV jednohlasně schválil. 

-Prezident ČBA Marek Šimák projedná s ředitelem Olympu p.Volfem přístup Lucie Sedláčkové do 

této organizace. 

VV jednohlasně schválil přidružení těchto nových členů do ČBA 

VK - Boxing Jeseník z.s IČO:17817633, Lipovská 1054/5, Jeseník, Tomáš Vystavěl TEL: 776 
571 281, vystaveltomas@email.cz 
 Severomoravská Oblast 

SK boxing tesla GYM Hradec Králové z.s. Ičo:17210640, Orlická 1144/28 Čavajda Josef tel: 
731760 507  j.cavajda@seznam.cz - Středočeská Oblast 

Tělovýchovná jednota MDDM Ostrov, z.s. Ičo:18229395, Ostrov, Školní 231 Topor Tomáš TEL: 725 573 138 

Topor.T@seznam.cz  - Středočeská Oblast 
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-VV projednal návrh partnerských smluv - smluv o reklamě společnosti BAIL – SPORT s.r.o.   

VV výbor jednohlasně rozhodl ve věci partnerských smluv-smluv o reklamě ve věci INTERLIGY 

BOXU a akcí pořádaných ČBA oslovit renomované společnosti včetně společnosti BAIL – SPORT 

s.r.o. fungující na trhu se sportovním vybavením s následujícími hodnotícími kritérii. 

Bude více kriteriální hodnocení. 

VV jednohlasně schválil Františkovi Tomšů odměnu za práci spojenou s přejímkou administrativy 

ČBA a práci nahrazující rezignujícího GS za měsíc prosinec ve výší 20 000,- Kč 

 

-Na příští jednání VV bude přizván předseda komise rozhodčích Jaroslav Novotný. 

 

-Na příštím VV bude vyhlášeno VŘ na GS ČBA. 

 

Příští jednání VV proběhne v Praze 10.1.2023 od 11.00 hodin  

   

 

 

Zapsal Dalibor Mouka                                                                    ověřil Marek Šimák 
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