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Zá pis Prezidiá Č SKe 01/2019  

 

Přítomni PR: Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil 

Hosté:  Jaroslav Nekola 

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 30. 01. 2019  

1. Prezidiu byl dne 24.09.2018 zaslán dotaz od člena VV ČSKe Josefa Rejcherta ve věci nových 

znaků a kravat pro rozhodčí, které měli být součástí dodaných obleků pro rozhodčí ČSKe 

Na základě předloženého dotazu Prezidium ČSKe pověřuje Viceprezidenta pro ekonomiku p. Slavomíra 

Svobody o zjištění stavu grafických návrhů a dodání kravat a znaků pro KR ČSKe. 

Zodpovědná osoba a termín dodání: Slavomír Svoboda, termín splnění do 1.4.2019 

2. Prezidiu byl dne 29.09.2018 zaslán předsedkyní RR ČSKe pí. Petrou Piskačovou návrh rozpočtu 

reprezentace pro rok 2019 

Viceprezident pro ekonomiku p. Slavomír Svoboda konstatoval, že navržený rozpočet převyšuje 

rozpočet o 100 % přijatých finančních prostředků pro rok 2018 a tedy je nepřijatelný, protože navýšení 

rozpočtu dle současných politiky MŠMT je max. o 10-20 %. 

Navržený rozpočet byl RR ČSKe vrácen k přepracování dle politiky financování ze strany MŠMT.  

Zodpovědná osoba a termín dodání: Petra Piskačová, termín splnění do 1.11.2018 

3. Prezidiu byla dne 2.10.2018 zaslána členem VV ČSKe p. Josefem Rajchertem žádost o zařazení 

k výjezdu na MS WKF v Madridu  

Žádost obsahovala zařazení k výjezdu pro Jaroslava Nekolu a Josefe Rajcherta na jmenovaný šampionát 

jako zástupci ČSKe, kteří mají za úkol zjištění novinek připravovaných v sekci rozhodčích pro rok 2019. 

Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje výjezd na MS WKF pro Jaroslava Nekolu a Josefa Rejcherta. 

4. Prezidiu byla dne 10.10.2018 zaslaná informace o plánované schůzce ASC Dukla ve věci 

spolupráce s ČSKe 

Viceprezident pro sport Jaromír Musil informoval o sjednání schůzky s vedením ASC DUKLA a zařazení 

našich závodníků usilující o nominaci na OH 2020 pod uvedené centrum. 

Schůzka byla domluvena na pátek 19.10.2018 na DUKLE v Praze. Jako zástupce svazu se budou účastnit 

Jaromír Musil, viceprezident pro sport a Ondřej Musil, člen VV ČSKe a kontrolní úsek RR ČSKe. 

Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje zahájení jednání s ASC DUKLA o začlenění našich členů pod 

toto centrum. 
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5. Prezidiu byl dne 17.10.2018 zaslán předsedkyní RR ČSKe pí. Petrou Piskačovou opravený návrh 

rozpočtu reprezentace pro rok 2019 

Viceprezident pro ekonomiku konstatoval, že navržený rozpočet RR ČSKe je přijatelný a odpovídající 

finanční politice MŠMT. 

Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje navržený rozpočet reprezentace k navržení pro schválení VV 

ČSKe. 

6. Prezidiu byla dne 19.10.2018 zaslaná informace o zařazení čtyř závodnic do ASC Dukla a byla 

nastavena spolupráce mezi subjekty 

Viceprezident pro sport Jaromír Musil informoval o schůzce s vedením ASC DUKLA a zařazení našich 

závodníků usilující o nominaci na OH 2020 pod uvedené centrum. 

Navržené závodnice do ASC DUKLA jsou: 

• Veronika Mišková, disciplína kata, 

• Zuzana Augustínová, disciplína kata, 

• Lucie Veithová, disciplína kumite, 

• Adriana Crhonková, disciplína kumite. 

Prezidium ČSKe elektronicky dne 20.10.2019 schvaluje zařazení jmenovaných závodnic do ASC 

DUKLA a nastavení základních podmínek podpory ze strany ASC DUKLA. 

7. Prezidiu byl dne 8.11.2018 zaslán předsedou STK ČSKe p. Jiřím Kotalou návrh změn termínů na 

sportovní kalendář roku 2019   

Navržené změny jsou v návaznosti zjištění okolností vedoucím ke kolizím s jinými soutěžemi a 

nemožnosti zajištění servisu ČUBU pro tyto turnaje. 

Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje navržené změny kalendáře ČSKe pro rok 2019. Ukládá STK 

ČSKe zveřejnění těchto změn na webu www.czechkarate.cz v sekci kalendář. 

8. Prezidiu byla dne 9.11.2018 zaslaná viceprezidentem pro sport p. Jaromírem Musilem 

informace o zjištění stále evidovaných klubů s označením o.s. v databázi ČUBU   

Viceprezident pro sport informoval o zjištění nedostatků v databázi ČUBU, kde není evidované IČO a 

tím pádem nelze identifikovat subjekty a dále o zjištění starého označení klubů v databázi. 

Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje zavedení IČO v databázi ČUBU a dále ověření platnosti IČO 

dle platného rejstříku. Slavomír Svoboda zajistí provedení úprav v databázi ČUBU. 

Zodpovědná osoba a termín dodání: Slavomír Svoboda, termín splnění do 31.12.2018 

9. Prezidiu byl dne 15.11.2018 zaslaná sekretariátem ČSKe kalkulace na poháry a medaile na MČR 

2018 konané v Jindřichově Hradci 
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Dokument obsahoval podrobnou kalkulaci a typy pohárů a medailí. Byla předložena kalkulace (nabídky) 

zajištění, která je nepatrně nižší než v předešlém roce 

Prezidium ČSKe elektronicky dne 15.11.2018 schvaluje nákup medailí a poháru dle předložené 

kalkulace a ukládá sekretariát k dořešení nákupu medailí a pohárů pro MČR 2018.  

10. Prezidiu byla dne 20.11.2018 zaslaná RR ČSKe žádost o podporu financování soutěže Karate1 

Youth League v Caorle ve dnech 14.-16.12.2018  

Dokument obsahoval čtyři návrhy financování výjezdu pod hlavičkou RR ČSKe. Stanovení podmínek a 

rozdělení. 

Prezidium ČSKe elektronicky dne 26.11.2018 schvaluje navýšení rozpočtu RR ČSKe k zajištění výjezdu 

pod hlavičkou RR ČSKe, a to ve výši do 50.000, - Kč na celou akci.  

11. Viceprezident pro sport p. Jaromír Musil zaslal všem krajským svazům byl dne 21.11.2018 

poslední pracovní návrh pravidel karate pro žáky 8-7. kyu a dodatky pravidel platné od 1.1.2019.  

Dokument obsahoval pracovní návrh k připomínkování všem krajským svazům nejpozději však do 

1.12.2018 a to jmenovitě: 

• Soutěžní pravidla pro žáky 8.-7.Kyu (začátečníky). 

• Soutěžní pravidla pro žáky od 6. kyu pro soutěže ČSKe. 

• Doataky pravidel pro dorost, juniory, U21 a Masters. 

Bohužel, Prezidium ČSKe musí opět konstatovat nezájem krajských svazů. Z 14 registrovaných 

krajských svazů reagovalo na tento již třetí dopis k pravidlům pouze 4 krajské svazy. 

Viceprezident pro sport p. Jaromír Musil dne 15.1.2019 na emaily Prezidium ČSKe zaslány poslední 

korekce pravidel pro žáky a dodatky pravidel navržené Prezidiem ČSKe a krajskými svazy ČSKe. 

Prezidium ČSKe elektronicky dne 16.1.2019 schvaluje předložený návrh Pravidel a dodatků pro 

soutěže ČSKe platné od 1.1.2019 v ČR včetně všech posledních navržených změn prezidiem a 

krajskými svazy karate ČSKe.  

12. Prezidiu byla dne 11.12.2018 zaslaná pí. Petrou Piskačovou předsedkyní RR ČSKe žádost o 

schválení nominace na ME mládeže v Dánsku 2019.  

Dokument však neobsahoval odůvodnění nominace. RR ČSKe byla prezidiem ČSKe požádána o doložení 

odůvodnění nominace na ME mládeže 2019. Toto odůvodnění bylo zasláno na e-mail prezidia 

v neúplném stavu dne 18.12.2018.   

Prezidium ČSKe elektronicky dne 26.12.2018 schvaluje nominaci na ME mládeže 2019 v Dánsku 

v předloženém rozsahu. Prezidium ČSKe pověřuje RR ke zveřejnění na webu svazu a předložení 

návrhu rozpočtu výjezdu, který nesmí přesáhnou částku předloženou v rozpočtu RR pro rok 2019.  

13. Prezidiu byla dne 21.12.2018 zaslaná p. Jiřím Kotalou předsedou STK ČSKe na pořadatelské 

obsazení soutěží pro rok 2019.  
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Dokument obsahoval jak termínové, tak pořadatelské obsazení: 

Datum Turnaj Kraj Město 

07.04.19 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 1.kolo Liberecký Česká Lípa 

01.06.19 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 2.kolo Královéhradecký Hradec Králové 

08.06.19 NP žactva - 1.kolo Jihočeský České Budějovice 

29.09.19 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 3.kolo Praha Praha 

05.10.19 NP žactva - 2.kolo Karlovarský Karlovy Vary 

09.11.19 NP žactva - 3.kolo 
Jihomoravský (JSK ČSKe) Hodonín 

Karlovarský Karlovy Vary 

16.-17.11.2019 
Kvalifikační turnaj                                                                                         
MČR žactva pro 8.-7. kyu 

Jihomoravský (JSK ČSKe) Dubňany 

Praha Praha 

7.-8.12.2019 Mistrovství ČR 
Moravskoslezský Havířov 

Praha Praha 

 

Prezidium ČSKe elektronicky dne 21.12.2018 schvaluje předložené obsazení na základě doporučení 

STK ČSKe v následujícím obsazení: 

Datum Turnaj Kraj Město 

07.04.19 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 1.kolo Liberecký Česká Lípa 

01.06.19 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 2.kolo Královéhradecký Hradec Králové 

08.06.19 NP žactva - 1.kolo Jihočeský České Budějovice 

29.09.19 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 3.kolo Praha Praha 

05.10.19 NP žactva - 2.kolo Jihomoravský (JSK ČSKe) Hodonín 

09.11.19 NP žactva - 3.kolo Karlovarský Karlovy Vary 

16.-17.11.2019 Kvalifikační turnaj                                                                                         
MČR žactva pro 8.-7. kyu 

Jihomoravský (JSK ČSKe) Dubňany 

7.-8.12.2019 Mistrovství ČR Praha Praha 

14. Prezidiu byl dne 29.1.2019 zaslán p. Umbertem Bedendem předsedou KR ČSKe návrh složení 

nové KR ČSKe s platností od data schválení.  

Předseda KR Umberto Bedendo navrhuje následující složení: 

• Umberto Bedendo – předseda KR ČSKe 

• Jaroslav Nekola – člen KR ČSKe 

• Jan Stropnický – člen KR ČSKe 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje navržené složení KR ČSKe s  okamžitou 

platností.  
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15. Prezidiu byl dne 22.1.2019 zaslán p. Josefem Rajchertem člen VV ČSKe zaslán požadavek 

k zařazení k výjezdu na MEJ, ME a 1x Karate1 series konané v Evropě v roce 2019.  

Pan Josef Rajchert jako kontrolní orgán KR ČSKe je významná osoba s dlouholetou činností pro svaz a 

jako lektor rozhodčích v ČR, a proto shledává prezidium ČSKe jako poděkování a za jeho práci za 

uplynulé období žádost jako opodstatněnou.  

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje zařazení Josefa Rajcherta k výjezdu na ME 

a MEJ a 1x Karate1 v Evropě pod hlavičkou ČSKe.  

16. Prezidiu byl dne 30.1.2019 p. Jaroslavem Nekolou členem kontrolní komise ČSKe zaslán 

požadavek k zařazení k výjezdu na MS 2019 konané v Santiagu Chile.  

Pan Jaroslav Nekola je významná osoba s dlouholetou činností pro svaz a komisi rozhodčích v ČR, a 

proto shledává prezidium ČSKe jako poděkování a za jeho práci za uplynulé období žádost jako 

opodstatněnou.  

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje zařazení Jaroslava Nekolu k výjezdu na MS 

pod hlavičkou ČSKe. 

17. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předložen p. Slavomírem Svobodou návrh na účast přípravného 

pořadatelského týmu ME v ČR na MS 2019 konané v Santiagu de Chile.  

Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda navrhuje účast přípravného týmu na MEJ za účelem 

kompletního zjištění pořadatelských povinností pro přípravu ME v ČR.  

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje účast na MSJ 2019 v Santiagu 

pořadatelského týmu ME v ČR. Pověřuje Slavomíra Svobodu k vypracování podkladu a financování 

výjezdu. 

Zodpovědná osoba a termín dodání: Slavomír Svoboda, termín splnění do 1.6.2019 

18. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předloženy žádosti rozhodčích ČSKe staršín nad 65 let pro možnost 

účasti jako rozhodčí na soutěžích ČSKe a zahraničí.  

Na základě jednotlivých žádostí od rozhodčích starších 65 let, jak stanovuje platná směrnice KR ČSKe 

jmenovitě se jedná o Jaroslava Nekolu, Jana Pytlíka, Blanku Pytlíkovou a Miroslava Mandíka.  

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje zařazení jmenovaných jako aktivní 

rozhodčí ČSKe pro soutěže pod hlavičkou ČSKe v roce 2019.  

Dále schvaluje rozhodčímu Jaroslavovi Nekolovi zařazení pro účast na mezinárodních akcích pod 

hlavičkou EKF a WKF pro rok 2019. 

19. Prezidiu byla dne 30.1.2019 předložena žádost sekretariátu k vyřešení vzniklých situací 

registrací na soutěže a následnou úhradu nekorespondující s výši vystavených platebních pokynů.  
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Sekretariát ČSKe informoval, že se množí situace, kdy kluby zaregistrují do databáze ČUBU své 

závodníky na soutěž (např. 10 startů á 200,- Kč což je 2.000,- Kč) Na tuto částku je vystaven i pokyn 

k platbě systémem ČUBU. Následně klub zaplatí startovné (např. za 8 startů jen 1.600,- Kč) což 

nekoresponduje s vystaveným pokynem k platbě a není možné tak vystavit fakturaci, protože dochází 

k nesrovnalostem v účetnictví.  

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje přidání následujícího textu do  všech 

propozic na soutěže a akce pod záštitou ČSKe (soutěže, semináře, školení, které jsou evidovány 

prostřednictvím databázového serveru www.cubu.info).  

Jakékoliv porušení následujícího bodu je důvodem k zaslání tohoto skutku disciplinární komisi k řešení. 

Přidaný text do pozvánek ČSKe: 

===== 

UPOZORNĚNÍ! 

Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě prostřednictvím přihlašovací 

databáze na www.cubu.info se účastník zavazuje zúčastnit akce a zároveň uhradit celkovou cenu za 

školení/seminář/soutěž/akce/licence*, a to i za předpokladu, že se školení/semináře/soutěže/akce 

/licence* nezúčastní, bez ohledu na důvody jeho neúčasti. Prominutí úhrady je možné pouze na základě 

písemného souhlasu Českého svazu karate, z.s., nebo odhlášení ve stanoveném termínu. O vrácení 

poplatku za neúčast lze požádat zasláním žádosti a lékařské prohlídky do 10i dnů od data konání akce 

na sekretariát svazu (info@czechkarate.cz) 

*) nehodící se škrtnete  

===== 

20. Prezidiu byla dne 30.1.2019 předložena žádost KR ČSKe ke změně ekonomické směrnice ve věci 

licence rozhodčích ČSKe.  

Komise rozhodčích žádá změnu v poplatcích za licence na místo poplatku na 2 roky za licenci za nový 

systém plateb za licenci každý rok. V současné době nastává situace, kdy rozhodčí platí za licenci, 

kterou neví, jestli bude moci vykonávat v příštím roce (např. rozhodčí nad 65 let, zdravotní důvody 

atd). Navrhovaná změna 

Licence platný poplatek/doba nový poplatek/doba 

Licence 1. třídy 3.000,-/2 roky 1.500,-/1 rok 

Licence 2. třídy 2.000,-/2 roky 1.000,-/1 rok 

Licence 3. třídy 1.000,-/2 roky 500,-/1 rok 

 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje změnu ekonomické směrnice v navržených 

změnách. Nová ekonomická směrnice bude zveřejněna na webu ČSKe. 

Zodpovědná osoba a termín dodání: Jaromír Musil, termín splnění do 15.3.2019 
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21. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předložen návrh Viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody 

k znovuzavedení vyhlášení nejlepších 10 rozhodčích při Noci mistrů za ČSKe.  

Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda navrhuje znovuzavedení ocenění rozhodčích za 

uplynulou sezónu 2019 při Noci mistrů.  

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje znovuzavedení ocenění Top10 rozhodčích 

ČSKe. S věcným oceněním jmenovaných rozhodčích.  

Prezidium ČSKe ukládá povinnost KR ČSKe k zaslání jmen nejpozději 3 týdny před konání Noci mistrů, 

kde proběhne vyhlášení. 

Prezidium ČSKe pověřuje Slavomíra Svobodu k zajištění cen pro oceněné rozhodčí. 

22. Prezidiu byly dne 30.1.2019 předloženy návrhy Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila 

k doplnění členského poplatku za členy neevidované v krajských svazech a o stavu poplatků z krajských 

svazů za rok 2018.  

Viceprezident pro sport Jaromír Musil informoval o skutečnosti evidování klubů karate v databázi 

ČUBU, které nejsou evidovaní k žádnému krajskému svazu. Navrhuje zavedení poplatku 300,- za 

členský poplatek, který bude zůstávat jako členský poplatek pro ČSKe.  

Na základě podkladů od účetní svazu dále informoval o nedodržení povinnosti úhrady členského 

poplatku pro krajské svazy ČSKe ve výši 1.000, - za kalendářní rok.  Směrnice je v platnosti od 1.10.2017 

a za rok 2018 tedy všechny krajské svazy měli uhradit dle ekonomické směrnice Článku V. bodu A 

členský poplatek. Tento poplatek však přišel jen od několika krajských svazů. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje znovuzavedení poplatku 300,- Kč jako 

členský poplatek za členy neregistrované v žádném krajském svazu. Tento poplatek je majetkem 

ČSKe a není možné ho převést na žádný krajský svaz. Dále pověřuje sekretariát ČSKe aby kontaktoval 

všechny takové kluby s výzvou registrace do krajských svazů.  

Sekretariát svazu je pověřen kontaktovat krajské svazy s žádostí o vysvětlení nebo doložení kopie o 

zaplacení stanoveného poplatku ČSKe za rok 2018 dle platné ekonomické směrnice. Dále přidání do 

ekonomické směrnice splatnost členského poplatku za krajské svazy k datu platnosti členské známky 

v systému ČUBU, tedy 28.2. příslušného roku. 

Zodpovědná osoba a termín dodání: Sekretariát, termín splnění do 1.4.2019 

23. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předložen návrh sekretariátu ČSKe k zavedení ročních karet COACH 

na soutěže ČSKe.  

Sekretariát ČSKe navrhuje zavedení Karet pro trenéry na soutěže v následujícím rozdělení: 
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Licence COACH kalendářní rok  150,- Kč 

Licence COACH Doprovod kalendářní rok  100,- Kč 

Duplikát COACH / COACH Doprovod kalendářní rok  50,- Kč 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje zavedení licence COACH pro soutěže ČSKe 

s roční platností. S možností vystavení duplikátu za ztrátu. Dále doplňuje, že licenci COACH může 

získat pouze certifikovaný trenér od 3.kyu. Licenci COACH doprovod může získat jakýkoliv člen klubu 

i bez Kyu (člen klubu musí mít však zaplacenou členský poplatek (známku) v systému ČUBU. 

24. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předložen návrh sekretariátu ČSKe k zapůjčení tatami na Pohár 

nadějí v České lípě, který se koná den před 1. kolo NP ČSKe.  

Sekretariát ČSKe předložil žádost p. Josefa Poláka ve věci zapůjčení 6ks tatami, a to o jeden den dříve, 

než se koná 1. kolo NP v České Lípě. Vybavení časomír a ostatního vybavení nebude použito. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje zapůjčení 6ks tatami pro Pohár Nadějí 

v České Lípě za předpokladu úhrady nákladů s tímto spojených. Dále s podmínkou zajištění 

hlídaného umístění vozu s vybavením. V opačném případě si žadatel musí pro tatami přijet a odvést 

sám ze sekretariátu ČSKe. 

25. Prezidiu byla dne 30.1.2019 předložena žádost předsedy TMK ČSKe p. Michala Hrubého 

k úhradě letenek na ME mládeže v Dánsku.  

Předseda TMK ČSKe předložil žádost k úhradě letenek za ME mládeže v Dánsku za účelem zvýšení 

kvalifikace a jako vzdělávací činnost pro TMK ČSKe pro jmenovaného. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 neschvaluje úhradu, protože nebyl doposud schválen 

rozpočet TMK pro rok 2019. Dále vyzívá předsedu komise TMK aby své požadavky posílal minimálně 

tak aby byly chváleny minimálně 30 dní před konání akce, a ne na poslední chvíli.  

26. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předložen návrh na změnu OV pro rok 2019 ve věci podpory 

závodníků Top100.  

Viceprezident pro sport Jaromír Musil předložil návrh úpravy podpory pro OV pro nominaci na OH 2020 

které vychází z výsledků zařazených závodníků. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje nové rozdělení finanční podpory pro OV 

(Olympijský výběr karate) pro rok 2019 v následujícím provedení: 

Podpora OV na Karate1 Premiere League v době od 1.1.2019 – 31.3.2019: 

Olympijský tým A (Aktualní ranking WKF 0-50 místo)   100% úhrady nákladů z ČSKe 

Olympijský tým B (Aktualní ranking WKF 51-100 místo)   0% úhrady nákladů z ČSKe 

Olympijský tým C (Celkový ranking WKF 101-200 místo)   0% úhrady nákladů z ČSKe 

Podpora OV na Karate1 Premiere League v době od 1.4.2019 – 31.12.2019: 
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Olympijský tým A (Aktualní ranking WKF 0-50 místo)   80% úhrady nákladů z ČSKe 

Olympijský tým B (Aktualní ranking WKF 51-100 místo)   0% úhrady nákladů z ČSKe 

Olympijský tým C (Celkový ranking WKF 101-200 místo)   0% úhrady nákladů z ČSKe 

Finanční podpora je pouze v rámci účasti na soutěžích Karate1 – Premiere League (nominační soutěž 

pro OH2020) pod schváleným dodavatelem výjezdu a v rozsahu zajištění svazu (startovné, letenky, 

ubytování, pojištění). Veškeré ostatní poplatky nad stanovený rámec jsou na vlastní náklady (jedná se 

zejména o cestovné na letiště, náklady na přepravu v místě konání a ostatní poplatky spojené 

s výjezdem). 

Prezidium ČSKe pověřuje Viceprezidenta pro sport o úpravu směrnice OV a zveřejněním těchto 

dokumentů na webu svazu. 

Zodpovědná osoba a termín dodání: Jaromír Musil, termín splnění do 1.4.2019 

27. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předloženy dokument komunikace mezi zařazenými závodnicemi a 

ASC DUKLA.  

Viceprezident pro sport Jaromír Musil předložil prezidiu ČSKe komunikaci mezi závodnicemi ČSKe 

zařazené do ASC DUKLA, kde závodnice ČSKe žádají podporu od ASC DUKLA. Prezident svazu ČSKe 

navrhuje zajištění komunikace s ASC DUKLA pouze prostřednictvím vedením svazu. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 stanovuje podmínky pro komunikaci mezi 

uvedenými subjekty pouze prostřednictvím vedení svazu. To znamená prezidium ČSKe nebo Ing. 

Ondřeje Musila, Ph.D. člena VV ČSKe a kontrolním úsekem RR ČSKe. Veškerá komunikace bude 

probíhat prostřednictvím Ing. Ondřeje Musila, Ph.D. a na vědomí Prezidium ČSKe, aby nedocházelo 

k nedorozumění. 

28. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předloženy dokument RR ČSKe ohledně zapojení žáků do projektu 

talentovaná mládež ČR.  

Viceprezident pro sport Jaromír Musil předložil prezidiu ČSKe projekt zaslaný RR ČSKe ze dne 

4.12.2018, kde navrhuje zavedení kategorie Talentové mládeže – žáci a následnou podporou na 

soustředění UMAG a Karate1 – Youth League. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 projednalo tento návrh a shledává jako dobrý nápad 

pro podporu mládeže, ale nedopracovaný a nedořešený v některých bodech. Prezidium ČSKe navrhuje 

vytvoření komise Talentované mládeže ČSKe a vytvoření organizační směrnice a činnost spojenou 

v úzké spolupráce s SCM.  

Prezidium pověřuje Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila k přípravě dokumentu a projektu 

Talentové mládeže ČSKe, která bude zahrnovat jak kategorii žáků 6-15 let tak kategorii SCM 15-23 

let. Tento projekt bude předloženo prezidiu a následně prezentován na VH ČSKe.    

Zodpovědná osoba a termín dodání: Jaromír Musil, termín splnění do 15.2.2019 

29. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předloženy návrh na konání řádné VH ČSKe v Brně dne 20.3.2019.  
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Prezident ČSKe předložil návrh nakonání VH ČSKe dne 20.3.2019 v Brně a předložil program jednání. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje termín konání řádné VH ČSKe v  Brně dne 

20.3.2019. Pověřuje Jaromíra Musila k zabezpečení prostoru pro jednání VH a Slavomíra Svobodu 

k přípravě dokumentů pro VH ČSKe.   

Zodpovědná osoba a termín: Jaromír Musil a Slavomír Svoboda, termín splnění do 10.2.2019 

30. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předložen dotaz prezidentem svazu ČSKe ve věci dořešení situace 

mimosoudního vyrovnání mezi subjekty JSK ČSKe, JmSKe a ČSKe.  

Prezident ČSKe předložil dotaz na stav vyrovnání ve věci zajištění 1ks tatami pro každý subjekt jako 

součást mimo soudního vyrovnání. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje zařazení do rozpočtu ČSKe nákup 2ks 

tatami jako mimosoudní vyrovnání a uzavření celé záležitosti.   

Zodpovědná osoba a termín: Slavomír Svoboda, termín splnění do 1.6.2019 

31. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předložen návrh prezidentem svazu ČSKe ve věci ocenění Mgr. 

Marka Šíra a Miroslava Boguského.  

Prezident ČSKe předložil návrh na ocenění Mgr. Marka Šíra, a to ve věci pomoci ČSKe při jednání při 

sporu s JmSKe a ČSKe a Miroslava Boguského ve věci podpory a zajištění komunikace s OV a zařazení 

karate na zimní ODM 2020. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje ocenění pro jmenované, které bude 

provedeno při nejbližším možném termínu.   

Zodpovědná osoba a termín: Jiří Boček, termín splnění do 1.5.2019 

32. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předložen návrh změny kategorii na ODM 2020 při konání zimní 

ODM.  

Viceprezident pro sport informoval o zahájení jednání změny kategorii na ODM a následného 

průzkumu mezi krajskými svazy. Nové zařazení kategorii na ODM bude kategorie staršího žactva a 

dorostu. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schvaluje zařazení výše navržených kategorií dorostu 

a staršího žactva na soutěžích ODM.  Prezidium pověřuje STK ČSKe o dokončení změn a předložení 

propozic ke schválení na OV a následně pořadatele ZODM 2020. 

33. Prezidiu byl dne 30.1.2019 předložen návrh na procesní způsob přihlášení na školení 

reprezentace, rozhodčích a trenérů.  
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Viceprezident pro sport informoval o předloženém návrhu RR ČSKe ve věci plateb a registrací přes 

systém ČUBU, formou zavedení akce do soutěží a tím způsobem o průhlednou registraci členů na akce 

s následným vystavením dokumentu (fakturace) za akci, soutěž, seminář, školení. Licence atd. Stejný 

systém jako je přihlašování na soutěže ČSKe včetně ověření platnosti známek a jiné. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 30.1.2019 schválilo zavedení plateb za školení, semináře a 

licence ČSKe prostřednictvím serveru www.cubu.info. Všechny přihlášky a platby na akce pod 

záštitou ČSKe musí být evidovány prostřednictvím tohoto serveru.  

Jedná se o následující přihlášky a poplatky: 

1. Školení trenérů ČSKe  

2. Školení rozhodčích ČSKe 

3. Soustředění reprezentace ČSKe 

4. Platby za licence ČSKe 

a. Licence rozhodčí ČSKe 

b. Licence trenérů ČSKe 

c. Licence zkušebních komisařů ČSKe 

5. Ostatní vypsané možnosti prostřednictvím databáze. 

Důvodem zavedení je především odlehčení administrace a správy dat včetně členské kontroly při 

konání akcí pod hlavičkou RR ČSKe, TMK ČSKe, KR ČSKe a jiné. V současné době se upravuje systém pro 

možnou platbu licencí Zkušebních komisařů ČSKe, Licencí trenérů, Licenci rozhodčích a jiné, které 

prostřednictví databáze umožní ověření minimálních požadavků pro udělení, které jsou součástí 

směrnic ČSKe a ulehčí tak evidenci a administraci těmto komisím. 

Prezidium ČSKe pověřuje Jaromíra Musila k zajištění a zavedení do systému databáze a následné 

úpravy dohodnuté s webmasterem serveru ČUBU. Odborným komisím ČSKe bude zaslán dopis, jakým 

způsobem postupovat v případě zadávání do databáze a splnění podmínek pro evidenci. 

Pověřené osoby nad správou a evidencí v databázi ČUBU jsou předseda STK Mgr. Jiří Kotala a 

Viceprezident pro sport Jaromír Musil. 

Zodpovědná osoba a termín: Jaromír Musil, termín splnění do 1.6.2019 
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