
  STANOVY 
ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE, z.s. 

 
I. 

Základní ustanovení 
 

1. Spolek s názvem Česká boxerská asociace, z.s. (dále jen ČBA) je samosprávný a 
dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné a 
nezávislé právnické osoby, mezi jejichž hlavní činnost patří provozování a 
organizování sportovní činnosti a další sportovní aktivity jak pro vlastní členy, tak i 
pro neorganizovanou veřejnost. Tyto právnické osoby jsou členskými subjekty ČBA 
bez ohledu na druh svého členství. Fyzické osoby se mohou stát členy ČBA 
prostřednictvím členských subjektů za podmínek dle těchto stanov. 

 
2. ČBA je následnickou organizací České unie boxerů amatérů, vzniklou v roce 1925, 

Sekcí boxu ÚV ČSTV z r. 1966, Československým svazem boxerů amatérů z r. 1970, 
Českým a Slovenským federálním svazem boxu z. r. 1990. ČMSB je registrován dne 
16.5.1990,  

 
3. ČBA je od roku 1928 členem FEDERATION INTERNACIONAL BOXING (FIB), na 

kterou v roce 1946 navázala ASSOCIATION INTERNACIONAL BOXE AMATEUR 
(AIBA), později přejmenovaná na International Boxing Association (AIBA). 

 
4. ČBA je členem Českého unie sportu, z.s., (dále jen ČUS) a Českého olympijského 

výboru (dále jen ČOV). 
 

5. Činnost ČBA se řídí vnitřními pravidly, která jsou v souladu s právními normami 
AIBA, EUBC, ČOV, ČUS, z.s, ústavou a zákony ČR. Sídlem ČBA je Praha. 
 

6. ČBA je spolek s vlastní právní osobností, zapsaným ve spolkovém rejstříku. ČBA je 
spolkem s celostátní působností.  
 

7. ČBA je oprávněna vykonávat na území České republiky působnost svěřenou mu 
mezinárodní organizací AIBA a je jediným subjektem oprávněným řídit danou oblast 
sportu box, zejména tzn. Olympijský box  (AOB) a AIBA Pro Boxing Program (APB) 
na území České republiky v rozsahu stanoveném předpisy mezinárodní organizace 
AIBA. 
 

8. ČBA nesmí být členem žádné profesionální boxerské nebo jiné organizace sdružující 
profesionální bojové sporty s výjimkou AIBA.  
 
 

9. Identifikační číslo ČBA je 49278045. 
 

 
 
 
 



II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost ČBA 

 
1. ČBA respektuje principy olympismu a v rámci svého členství v Českém olympijském 

výboru prezentuje zájmy svých členských subjektů. 
 
2. ČBA může zakládat Oblastní výbory ČBA jako své pobočné spolky. Založení a 

zrušení pobočného spolku schvaluje Valná Hromada ČBA 
Pobočnému spolku není umožněno nakládat s nemovitostmi, přijímat úvěry, nabírat 
zaměstnance. 
Souhrn jmění Pobočného spolku nelze považovat za podmnožinu majetku hlavního 
spolku. ČBA neručí za závazky a dluhy Pobočného spolku. 
Stanovy Pobočného spolku schvaluje VV ČBA.Tyto stanovy nesmí být v rozporu  se 
základními demokratickými principy spolčování a nesmí být v rozporu s účelem a 
hlavní činností ČBA. Stanovy Pobočného spolku musí povinně obsahovat: 

• název Pobočného spolku s tím, že tento název musí obsahovat text: „Oblastní 
výbor ČBA“ 

• sídlo Pobočného spolku 
• účel a hlavní činnost Pobočného spolku 
• orgány Pobočného spolku – minimálně nejvyšší a statutární  
• členství v Pobočném spolku 

 
3. Prostřednictvím svých organizačních struktur, aparátu a Oblastních výborů boxu – 

Pobočných spolků organizuje a metodicky řídí členské subjekty. Prosazuje a hájí 
jejich zájmy směrem k jiným sportovním organizacím, samosprávním a státním 
orgánům.   
 

4. Organizuje a řídí sportovní soutěže boxerů amatérů v kategorii přípravky, školní 
mládeže, kadetů, juniorů, mužů a žen. Řídí se při tom příslušnými pravidly. V rámci 
svých ekonomických možností na tyto soutěže finančně či jinak přispívá. 

 
5. Prostřednictvím zvolených zástupců reprezentuje a prosazuje Český box 

v mezinárodních orgánech boxu a českých sportovních orgánech 
 

6. Vytváří materiální a ekonomické předpoklady k zabezpečení hlavních úkolů ČBA tj. 
České reprezentace na všech mezinárodních akcích (OH, MS, ME, MT) všech 
kategorií a na obnovu členské základny. 

 
7. Zabezpečuje propagaci a popularizaci boxu prostřednictvím vlastních materiálů a 

osobností (časopisy, náborové materiály, hromadné sdělovací prostředky). 
 
 

8. Zajišťuje dodržování všech zdravotnických předpisů a norem AIBA a Ministerstva 
zdravotnictví včetně antidopingové a protiúrazové prevence.  

 
9. Může provozovat vedlejší hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných 

prostředků na zabezpečení své činnosti. 
 

 



III. 
Členství 

 
1. Členství se rozlišuje na základní a speciální. 
2. Základním členem ČBA se může stát každý sportovní subjekt a to na základě 

písemné přihlášky se současným předložením písemného platného znění vlastních 
stanov a výpisu ze spolkového rejstříku ne staršího 3 měsíců. Stanovy nesmí být 
v rozporu s účelem a hlavní činností ČBA. O přijetí za člena na základě podané 
přihlášky rozhoduje VV ČBA. Na členství v ČBA není právní nárok. 

3. Speciálním členem ČBA se stává fyzická osoba prostřednictvím svého členství ve 
sportovním subjektu, a to v okamžiku, kdy se tento subjekt stane základním členem 
ČBA, respektive v okamžiku, kdy se fyzická osoba stane členem sportovního 
subjektu, který již je základním členem ČBA. 

4. ČBA vede seznam svých členů. Za řádné vedení seznamu členů odpovídá výkonný 
výbor. Seznam členů je veden elektronicky. Bližší způsob provádění zápisů a 
výmazů a další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů evidovaných o 
členech stanoví vnitřní předpis. 

5. Údaje o členech ČBA mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní 
správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí 
dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. 

6. Každý zájemce o členství podáním přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené 
v seznamu členů byly uvedeným způsobem zpřístupněny, a současně potvrzuje, že 
s podmínkami vedení seznamu členů ČBA a s rozsahem evidovaných údajů 
seznámil svou členskou základnu a zajistí vůči ní splnění příslušných zákonných 
povinností ohledně zpracování osobních údajů. 

 
IV. 

Členská práva a povinnosti 
 

1. Podílet se dle osobních schopností na činnosti Spolku. 
2. Účastnit se soutěží organizovaných ČBA 
3. Vysílat své zástupce na Valné hromady ČBA a prostřednictvím 

 příslušných Oblastních výborů ČBA – Pobočných spolků navrhovat své kandidáty 
do orgánů ČBA. 

4. Volit a být volen do orgánů spolku za předpokladu plné svéprávnosti. 
5. Řádně hradit stanovené členské příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající 

z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku 
6. Na právní pomoc při řešení případů souvisejících s provozováním boxu v oddílech 

na finanční a materiální pomoc v rámci ekonomických možností ČBA 
7. Předkládat Výkonnému výboru ČBA své návrhy a doporučení, týkající se řízení a  

práce ČBA 
8. Kdykoliv vystoupit z ČBA 
9. Povinností členských spolků je řídit se stanovami ČBA a sportovně technickými   

směrnicemi a předpisy ČBA. 
 

10. Vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů – fyzických osob a   
poskytovat o tom ČBA na vyzvání příslušná statistická šetření (výkazy). 

 
 



 
V. 

Zánik členství 
 

Členství ve spolku zaniká: 
a. Vyloučením pro porušení povinností stanovených v čl. IV. těchto stanov 
b. Vystoupením – nutné písemné oznámení členského subjektu. 
c. Úmrtím člena – fyzické osoby, zánikem člena bez právního zástupce – právnická 

osoba 
d. Vyškrtnutím základního člena z důvodu neplacení stanoveného členského 

příspěvku a to pokud příspěvek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě 
s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve 
výzvě upozorněn. 

e. V případě členství fyzické osobě zaniká členství v okamžiku, kdy tato osoba 
přestane být členem členského subjektu ČBA nebo v okamžiku, kdy je ukončeno 
členství členského subjektu v ČBA, jehož prostřednictvím bylo členství fyzické 
osobě založeno. 

 
VI. 

Vyloučení člena z ČBA 
 

1. Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení čl. V. písmeno a) těchto Stanov 
okamžikem rozhodnutí Výkonného výboru ČBA o jeho vyloučení. V ostatních 
případech zaniká členství okamžikem, kdy nastane skutečnost uvedená v čl. V. 

 
 

2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výkonného výboru 
ČBA v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumala Dozorčí 
rada. Dozorčí rada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje – li vyloučení zákonu 
nebo těmto stanovám. 

 
VII. 

Organizační členění ČBA 
 

1. ČBA si ustanovuje územní oblasti pro lepší organizování sportovní činnosti. V těchto 
oblastech si oddíly zvolí pro řízení oblastních soutěží: přípravky, školní mládeže, 
kadetů, juniorů, mužů a žen. Pro činnost v dané oblasti může být v souladu s těmito 
stanovami založen Oblastní výbor ČBA – Pobočný spolek, jehož členy jsou zejména 
zástupci členských sportovních subjektů – oddílů, klubů, které působí v dané  oblasti. 
ČBA se podílí finančně na hospodaření oblastí, jednak částečnou úhradou provozních 
nákladů na oblastního trenéra a částečnou úhradou provozních nákladů soutěží 
talentované mládeže. 

 
2. Oblastní výbory ČBA - Pobočné spolky  mohou být založeny rozhodnutím Valné 

hromady ČBA, a to na základě písemné žádosti, nejméně 10 aktivních členských 
sportovních subjektů -  oddílů, klubů boxu z oblasti nebo regionů. Návaznost na 
samosprávné územní celky veřejné správy není podmínkou. 

 



3. Tam, kde jsou zřízena Sportovní centra mládeže (dále jen SCM), jsou tato organizačně 
přičleněna k oddílům, klubům na základě návrhu Výkonného výboru ČBA. 

 
4. Oblastního trenéra (vedoucí trenér SCM) předsedu Komise rozhodčích, předsedu 

STK, Předsedu dozorčí rady a předsedu Disciplinární komise schvaluje i v  průběhu 
roku VV ČBA. Mezi VV a oblastními trenéry se uzavírají smlouvy na jednoleté 
období.  

 
 

VIII. 
Orgány ČBA 

 
1.   Valná hromada jako orgán nejvyšší 

      2.   President jako orgán statutární 
3. Výkonný výbor jako orgán výkonný 
4. Dozorčí rada jako orgán kontrolní 

 

IX. 
Valná hromada ČBA 

 
1. Nejvyšším orgánem ČBA je Valná hromada, která se uskutečňuje nejméně 1 x ročně. 

Volební Valná hromada jednou za 4 roky.  Valnou hromadu svolává Výkonný výbor. 
 

2. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, datum, čas a program 
Valné hromady, dále jednací řád, volební řád, zprávu o hospodaření, stav ekonomiky. 
Svolána musí být  minimálně 30 dnů před uskutečněním Valné hromady. 

 
3. Valné hromady se zúčastňují zvolení delegáti – zástupci členských sportovních 

subjektů s hlasem rozhodujícím i poradním. Valná hromada je usnášeníschopná za 
účasti nejméně poloviny pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím. Není-li Valná 
hromada v daný čas zahájení usnášeníschopná, zahájení se opakuje po půl hodině a 
Valná hromada je v tomto případě usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných 
delegátů. 

 
4. Valná hromada schvaluje návrhy a usnesení prostou většinou hlasů přítomných 

delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 

5. Dvoutřetinového souhlasu přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím je třeba 
v případě schvalování nebo změny stanov ČBA a v případě rozhodnutí o zrušení ČBA 
s likvidací nebo o její přeměně.  

 
6. Každý člen Spolku ČBA má právo na zastoupení jedním delegátem s hlasem 

rozhodujícím. Subjekt, který má družstvo seniorů v dlouhodobé soutěži družstev, má 
právo na zastoupení dalším delegátem s hlasem rozhodujícím. 

 
7. Delegáty s hlasem rozhodujícím jsou rovněž předsedové Oblastních výborů ČBA- 

Pobočných spolků ČBA 
 

8. Volí prezidenta, viceprezidenty, Výkonný výbor. Voli složení odborných komisí, 
(Sportovně technickou komisi, Disciplinární Komisi, Trenérskou radu a Dozorčí 



radu). Všechny uvedené komise si ze svého středu na svém 1. zasedání zvolí předsedu, 
ten se stane členem VV ČBA . Předseda Dozorčí rady jako kontrolního orgánu se 
nestává členem VV ČBA.  VV ČBA projednává zprávu  za uplynulé období, hodnotí 
činnost orgánu ČBA a přijímá k tomu usnesení. Stanoví další hlavní směry a priority. 
Okamžikem zvolení nových orgánů zaniká mandát starých volených orgánů. 

 
9. Valná hromada schvaluje stanovy a jejich změny. Vyjadřuje se (schvaluje, ruší a 

mění) k příslušnosti nebo členství ČBA k jiným tělovýchovným organizacím v ČR a 
zahraničí ( ČUS, z.s., ČOV, AIBA, EUBC a další). 

 
10. Valná hromada se při svých jednáních řídí jednacím a volebním řádem, schváleným 

nadpoloviční většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím. 
 

11. O záležitosti, která nebyla uvedena na pozvánce jako bod programu jednání, lez jednat 
a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina z usnášeníschopného 
počtu přítomných delegátů. To neplatí o rozhodování o zrušení ČBA a o její přeměně 
nebo pro rozhodnutí o změněn stanov. O těchto záležitostech lez v takovém případě 
jednat jen za přítomnosti a se souhlasem všech delegátů. 
 

 
12. Valnou hromadu řídí Prezident ČBA, popřípadě pověřená osoba prezidentem. 

 
13. Ze zasedání Valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 

svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Valné hromady 
byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet 
do zápisu na webu www.czechboxing.cz 
 

 
 

X. 
Mimořádná Valná hromada 

 
1. Mimořádná Valná hromada musí být svolána do 60 dnů Výkonným výborem, pokud o 

to písemně požádá: 
 

a) Výkonný výbor 
b) dvě třetiny základních členů ČBA 

 
 

XI. 
Prezident ČBA 

 
1. Je představitelem ČBA, kterou zastupuje při jednáních doma i v zahraničí (pokud  

k tomu nezmocní jinou osobu). O výsledcích svých jednání informuje VV ČBA.   
 

2. Je individuálním statutárním orgánem ČBA.  Prezident zastupuje ČBA samostatně ve 
všech záležitostech. Za ČBA podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu 
ČBA připojí svůj podpis.   
 



3.  Ze své činnosti se prezident  zodpovídá Výkonnému výboru ČBA. 
 

4. Řídí jednání VV a sekretariát ČBA. Přednese zprávu o činnosti za uplynulé období 
na Valné hromadě ČBA. 

 
5. Vydává neodkladná opatření a rozhodnutí směrem k reprezentaci. Tato rozhodnutí 

předkládá k vyjádření nejbližšímu jednání VV ČBA. 
 

6. Zodpovídá za správné a hospodárné vynakládání finančních prostředků, získaných 
ČBA. 

 
 
 
 

XII. 
Výkonný výbor ČBA 

 
1. Výkonný výbor ČBA je výkonným orgánem ČBA, který řídí činnost ČBA v souladu s 

obecně platnými právními předpisy, těmito stanovami a dalšími vnitřními předpisy 
ČBA. 
  

2. Je stálým orgánem ČBA. Personální a početní složení Výkonného výboru ČBA je 
rozhodnuto Valnou hromadou ČBA. 
 
 

3. Výkonný výbor ČBA rozhoduje a řídí ČBA v době mezi Valnými hromadami ČBA ve 
všech oblastech činnosti ČBA. Ve své rozhodovací činnosti se opírá o stanoviska 
svých odborných komisi a sekretariátu ČBA. 
 

4. Výkonný výbor ČBA je oprávněn vydávat směrnice, řády, pokyny a vysvětlení. 
 
 

5. Výkonný výbor je oprávněn v případě mimořádné události, kooptovat členy komisí či 
jejich předsedy. Tuto změnu si nechá schválit na nejbližší Valné hromadě. 

 
6. Výkonný výbor svolává prostřednictvím generálního sekretáře prezident ČBA. 

Jednání VV řídí prezident v jeho nepřítomnosti výkonný viceprezident, případně jiná 
prezidentem pověřená osoba 

 
7. Výkonný výbor ustanovuje a odvolává na doporučení TR ČBA reprezentační trenéry, 

mužů, juniorů, kadetů, školní mládeže, žen a trenéry a asistenty SCM. 
 

8. Schvaluje generálního sekretáře a personální složení sekretariátu. 
 

9. Výkonný výbor ze svého jednání vyhotovuje zápis, který je pro členy sdružené v ČBA 
veřejný. 

 
10. Výkonný výbor je usnášení schopen je-li přítomna nadpoloviční většina členů a usnáší 

se nadpoloviční většinou přítomných členů.  
 



11. Výkonný výbor je oprávněn schvalovat výši a splatnost členských příspěvků 
 
 

XIII. 
Dozorčí rada ČBA 

 
1. Je nezávislým voleným orgánem. Její činnost řídí její předseda, který je volen členy 

DR na funkční období 4 let. 
 

2. Předseda DR je oprávněn účastnit se jednání VV i ostatních orgánů ČBA. 
 

3. Členové DR jsou oprávněni účastnit se jednání odborných komisí ČBA. 
 

4. Činnost DR se řídí ročním plánem činnosti. Ze svého jednání vyhotovuje zápis. 
 

5. Za účelem vykonávání nezávislé kontroly nad finančním a majetkovým hospodařením 
ČBA, kontrolou dodržování stanov, usnesení valné hromady a všeobecných platných 
právních předpisů jsou členové dozorčí rady oprávněni od členů Výkonného výboru, 
odborných komisí a sekretáře požadovat vysvětlení a předložení písemných materiálů. 
 

6. V případech kdy člen Dozorčí rady vystoupí, rezignuje apod.. Dozorčí rada musí 
kooptovat nového člena a na nejbližším VV ČBA a Valné hromadě nechá tohoto 
schválit. 

 
 

XIV. 
Sekretariát ČBA 

 
1. Výkonný výbor si vytváří sekretariát. Jeho pravomoc, působnost jakož i práva a 

povinnosti stanoví zvláštní předpis schválený Výkonným výborem. 
 

2. Za činnost sekretariátu odpovídá generální sekretář. Jeho povinností je 
zúčastňovat se jednání Výkonného výboru a zhotovovat zápis z jednání. 

 
 

 
XV. 

Právní postavení 
 

1. ČBA má postavení právnické osoby. 
2.  Statutárním zástupcem je prezident ČBA. Má podpisové právo a je oprávněn provádět 

jménem ČBA veškeré právní a ekonomické úkony.  
3. Podpisové právo má dále: výkonný viceprezident v případě pověření prezidentem 
ČBA, generální sekretář ČBA ve všech organizačních a ekonomických záležitostech 
delegovaných na něj prezidentem ČBA. 

4. Ke všem úkonům v oblasti ekonomiky je nutný souhlas VV ČBA 
 



XVI. 
Hospodaření ČBA 

 
1. Hospodaření ČBA s majetkem a finančními prostředky je upraveno Hospodářskou 

směrnicí ČBA schválenou Výkonným výborem  ČBA. 
 

2. Evidencí a  ověřováním správnosti v hospodaření ČBA je zodpovědný generální 
sekretář. Generální sekretář předkládá ke schválení Výkonnému výboru návrh 
rozpočtu ČBA pro kalendářní rok. Při zpracování návrhu vychází z dílčích požadavků 
odborných komisí, dotací ČBA a výsledku vlastního hospodaření. 

 
3. Nedílnou součástí Zprávy o činnosti Výkonného výboru za uplynulé období je Zpráva 

o hospodaření ČBA, kterou přednese generální sekretář.  
 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. O řešení případů, které by jinak vyžadovaly rozhodnutí Valné hromady ČBA a které 

nesnesou odkladu rozhoduje prezident ČBA, který je povinen své rozhodnutí 
projednat na nejbližším zasedáni Výkonného výboru a předložit jej nejbližší Valné 
hromadě CBA k dodatečnému schválení.  
 

2. Závazný výklad stanov ČBA náleží Výkonnému výboru a tlumočí je prezident nebo 
generální sekretář. 
 

3. ČBA a její členové podléhají stanovám AIBA a musí vždy jednat dle těchto AIBA 
stanov, nařízení, AIBA technických a soutěžních pravidel, AIBA etických pravidel, 
AIBA disciplinárního řádu, procesních pravidel a AIBA antidopingových pravidel. 
Pokud existují nějaké rozdíly mezi základními dokumenty ČBA a dokumenty AIBA 
uvedenými výše, AIBA dokumenty mají přednost.  
 
 

4. O ukončení činnosti a zániku ČBA, převedení majetku na nástupnickou organizaci 
rozhoduje Valná hromada nebo mimořádná Valná hromada ČBA. 

 
5. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou ČBA dne 21.11.2021. Zároveň se ruší 

platnost stanov ČBA ze dne 07. 11. 2015. 
 

 
 
 
 
Mgr. Svatopluk Žáček                                                                                                                         
Prezident                                                                                                                                                          
České boxerské asociace 


