
Zpráva dozorčí rady ČBA pro valnou hromadu 1. prosince 2018 

Datum:   sobota 1. září 2017  

Místo:    Hotel Globus, Gregorova 2115, Praha 4 

členové DR: Ing. Pavel Hynek, MBA, Mgr. Petr Kocourek, Ing. Milan Beneš, Petr Novotný 

Zapsal:   Ing. Pavel Hynek, MBA 

 

Dozorčí rada v souladu se stanovami ČBA vykonává zejména nezávislou kontrolu nad 
finančním a majetkovým hospodařením. Dozorčí rada se obvykle schází jednou ročně, pokud 
okolnosti nevyžadují častější jednání, kde schvaluje roční hospodaření ČBA. Náklady na 
provoz dozorčí rady včetně cestovních výloh v roce 2017 činily 1 360 Kč. 

Dozorčí rada na svém letošním jednání dne 10. července 2018 v sídle České boxerské 
asociace schválila hospodaření za rok 2017 bez výhrad, jak bylo předloženo generálním 
sekretářem Ing. Chocholouškem. Dlouhodobě pracuje ČBA s vyrovnaným rozpočtem (za rok 
2017 ve výši 12,2 mil Kč), kdy se podařilo umořit dluhy předchozího vedení. 

Příjmová stránka je tvořena příspěvky z veřejných rozpočtů, zejména z Programu V – činnost 
sportovních svazů (5,2 mil. Kč), Program I – státní reprezentace (2,8 mil. Kč), státní dotace na 
sportovní centra (2,4 mil. Kč). Další významné příjmy plynuly z dotací od hl. města Prahy, 
ČOV a členských příspěvků. Bohužel se i nadále nepodařilo získat více soukromých peněž, 
tedy významného sponzora, který by poskytl zásadní finanční plnění.  

Výdajová stránka rozpočtu je zaměřena na neinvestiční výdaje, které odpovídají účelu 
poskytnutých dotací z veřejných rozpočtů, zejména spojené se zajištěním reprezentace 
v jednotlivých věkových kategoriích a chod sportovních center mládeže.  

Dozorčí rada dlouhodobě upozorňuje na systém výdajů sportovních center mládeže. Čerpání 
dotací a jejich vyúčtování je prováděno řádně a naprosto v souladu s podmínkami programu 
a zákonnými povinnostmi. Nicméně dozorčí rada navrhuje přehodnotit poměr výdajů na 
platy trenérů pěti SCM versus náklady na soustředění, mezinárodní turnaje a tréninkové 
programy pro sportovce. Zásadní částka je vynakládána na platy hlavních a pomocných 
trenérů (v roce 2017 to bylo 1,3 mil Kč), které jsou vypláceny paušálně. DR po diskuzi na 
posledním zasedání trvá na svém stanovisku z minulé valné hromady a doporučuje zvážit 
úpravu s ohledem na větší motivaci, tedy systém, který by více zohledňoval zásluhové 
faktory jako je např. počet členů SCM, jejich sportovní úspěchy a účast na zajištění státní 
reprezentace, výjezdy na zahraniční turnaje a užší spolupráci s oddíly v dané oblasti.  

Provozní výdaje vedení svazu na administrativu jsou dlouhodobě na nízké úrovni. To se však 
může odrazit v tzv. technologickém dluhu, kdy se nepodařilo realizovat digitalizaci základních 
procesů s propojením na druhou fázi webu ČBA (registrace, žebříčky, výsledkový servis). 
Fungování jednotlivých komisí funguje na dobrovolnickém přístupu, kdy jejich členové za 
výkon nepobírají finanční odměny. Členové dozorčí rady děkují aktivním členům odborných 
komisí za jejich práci a navrhují zvážit vyplácení odměn (náhrad) za tuto práci. 

Ve sledovaném období nebyl realizován žádný větší investiční projekt.  



Dozorčí rada také sleduje ekonomické a právní souvislosti fungování mezinárodní asociace 
AIBA, jejímž je ČBA členem. Předseda dozorčí rady Pavel Hynek pravidelně doprovází 
prezidenta ČBA na zahraničních jednáních včetně kongresů AIBA a EUBC. Kladně hodnotíme i 
zapojení Tomáše Rychlého, člena Disciplinární komise a zkušeného právníka, který pomáhá 
s právními analýzami současného stavu. Bohužel musíme vyjádřit znepokojení nad 
současnou situací, kdy MOV uvalil na AIBA sankce a pozastavil přípravu boxerského 
programu na olympijských hrách v Tokiu. V krajním případě hrozí vyloučení AIBA z MOV 
popřípadě vyloučení boxu z programu olympijských her. 

Je důležité zmínit, že fungování ČBA není finančně závislé na mezinárodní asociaci AIBA. 
Nečerpá od ní žádné finanční prostředky. Nicméně vyřazení boxu z olympijského programu 
by mělo opad na výši státních dodací pro ČBA, proto aktivně situaci sledujeme a zapojujeme 
se do řešení a to i ve spolupráci s vedením ČOV. 

Sportovní činnost dozorčí rada nehodnotí. 

Celkově dozorčí rada hodnotí hospodaření ČBA za rok 2017 kladně. Stále trvá potencionální 
riziko vysoké závislosti na veřejných rozpočtech. Kladně hodnotíme schopnost překlenout 
rozdíl mezi časovou nesrovnalostí mezi příjmy a výdaji díky tvorbě rezerv a to zejména na 
začátku roku. 

Dle názoru DR je rovněž potřeba zaměřit se na rizika stagnující členské základny. Po finanční 
stránce je ČBA zdravou organizací, řádně hospodařící a bezdlužnou. 

Závěrem bych rád poděkoval členům dozorčí rady za jejich práci pro ČBA a vám delegátům za 
důvěru, kterou jste do nás vložili. Věřím, že nově zvolená DR bude minimálně na stejné 
odborné úrovni.  

 

 

 

 

 

Pavel Hynek  

Předseda Dozorčí rady ČBA 

 

 

 


