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Zá pis Prezidiá Č SKe 02/2019  

 

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

Hosté:  ---- 

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 21.05.2019 

1. Prezidiu byl dne 20.3.2019 zaslána Pardubickým svazem žádost o zřízení SCM v uvedeném kraji  

Žádost obsahovala seznam navrhovaných členů SCM a SpS které působí v Pardubickém svazu karate. 

Prezidium ČSKe konstatovalo, že uvedené dokumenty byly zaslány před navrženou změnou a 

vytvoření Talentované mládeže ČSKe, která byla přednesena na VH ČSKe ve stejný den. Uvedené 

materiály budou vráceny k přepracování v návaznosti na nový koncept ČSKe v této sekci. 

2. Prezidiu byl dne 6.3.2019 zaslán návrh nové Směrnice Komise rozhodčích ČSKe  

Žádost obsahovala schválení nové směrnice KR s výkladem jednotlivých změn předložené členy KR 

ČSKe a připomínkované členem VV ČSKe zodpovědným za tento úsek p. Josefem Rajchertem. 

Prezidium ČSKe při příležitosti konání VH ČSKe dne 20.3.2019 schvaluje předloženou směrnici. 

Prezidium navrhuje úpravu směrnice formou stylistických forem sjednocení se všemi směrnicemi a 

opravy překlepů, které vznikly přepisem. Tyto úpravy nesmí změnit obsah jednotlivých bodů. 

3. Prezidiu byl dne 28.3.2019 zaslán právní firmou Jansta a Kostka návrh dokumentů na zápis do 

rejstříku spolků   

Žádost obsahovala návrh plné moci při zastupování ČSKe při vložené dokumentů obsahující zápis z VH 

a stanovy ČSKe které budou zaslány a uloženy do sbírky listin na rejstříku. 

Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 28.3.2019 schvaluje zastupování právní firmy JANSTA 

KOSTKA spol. s r.o. jmenovitě Mgr. Michal Odarčenko za účelem vložení dokumentu z VH ČSKe do 

sbírky listin na rejstříku spolků. 

4. Prezidiu byla dne 3.4.2019 žádost Komise rozhodčích k řešení situace v oblasti rozhodčích 

nominovaných na NP ČSKe, která poslední dobou vzniká nedostatkem rozhodčích. 

Žádost obsahovala možnost nasazení menšího počtu rozhodčích na soutěžích NP pro kategorii dorost, 

juniorů, U21, seniorů. V současné době je evidováno nadměrné množství omluv na soutěže a na 

poslední chvíli není možné zabezpečit stanovený počet pro soutěž. 

Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 5.4.2019 schvaluje nasazení menšího počtů rozhodčích na 

soutěžích NP ČSKe, a to v případě kdy není možné soutěž uskutečnit pro nedostatek rozhodčích, tedy 

pouze v případě, kdy situaci je nutné řešit tímto způsobem, aby mohla být soutěž uskutečněna.  
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Toto snížení se jedná nasazení rozhodčích pro soutěže dorost, juniorů, U21, seniorů oproti čtyřech (4) 

soudců, jak stanoví pravidla WKF, možnost použití tří (3) nebo dvou (2) soudců. V případě použití méně 

soudců bude o takové situaci sepsán zápis a odůvodnění proč k této situaci došlo a jak bude KR ČSKe 

postupovat, aby k takovým situacím nedocházelo.  

5. Prezidiu byl dne 12.4.2019 zaslána žádost z ČOV o schůzku za účelem připravovaného výjezdu 

na Evropské hry v Minsku 2019   

Žádost obsahovala navrhovaný termín schůzky 2.5.2019 na ČOV v Praze. Tento dokument byl 

přeposlán na RR ČSKe, kde byl navržen pan Petr Beníšek jako doprovod závodnice Veroniky Miškové 

(nominovaná v Kata ženy) na tuto akci a dále byl navržen jako zodpovědná osoba pro komunikaci s ČOV 

v této záležitosti 

Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 12.4.2019 schvaluje Petra Beníška jako kontaktní osobu 

ve věci výjezdu na EH 2019 za ČSKe. Jmenovaný je povinen z každé schůzky vyhotovit zápis, který 

bude zaslán na RR ČSKe a v kopii na Prezidium ČSKe, a to nejpozději do 14 dní po takovémto jednání 

mezi ČOV a ČSKe. 

6. Prezidiu byl dne 29.4.2019 zaslán návrh Komisí rozhodčích ČSKe seznamu rozhodčích pro 

výjezdy na mezinárodní soutěže  

Žádost obsahovala seznam rozhodčích, kteří jsou uznáni jako kvalifikovaní rozhodčí ČSKe pro výjezdy 

na jmenované soutěže, a to zejména na ty kterých se účastní na vlastní náklady. 

Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 30.4.2019 schvaluje uvedený dokument a pověřuje 

Jaromíra Musila ke zveřejnění na stránkách svazu. 

7. Prezidiu byl dne 13.5.2019 zaslán návrh Komisí rozhodčích ČSKe seznamu lektorů KR ČSKe pro 

volební období 2018-2022  

Žádost obsahovala seznam lektorů rozhodčích, kteří jsou uznáni jako kvalifikovaní rozhodčí ČSKe a 

lektoři navrhovaní pro školení krajských a národních seminářů a školení rozhodčích. 

Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 13.5.2019 schvaluje uvedený dokument a pověřuje 

Jaromíra Musila ke zveřejnění na stránkách svazu. 

8. Prezidiu byl dne 14.5.2019 zaslán předsedou Ústeckého svazu karate dokument obsahující 

žádost o proplacení loga ČSKe při soutěžích na území Ústeckého kraje. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 21.5.2019 schvaluje dotaci ve výši 2.800, - za výrobu loga ČSKe 

které bude umístěno na soutěžích v Ústeckém kraji po dobu minimálně 5 let. 

9. Prezidiu byl dne 14.5.2019 zaslán dopis od pana Lubomíra Součka ohledně dotazu klubu, který 

není spolek. Klub je registrovaný do krajského svazu na základě živnostenského listu jmenovaného. 

Dokument obsahoval zaslání vyrozumění, jestli je nutné uveřejnění informací v systému ČUBU, jak bylo 

rozesláno členské základně na základě pokynů z MŠMT. 
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Prezidium ČSKe na svém jednání dne 21.5.2019 sděluje jmenovanému, že registrací do ČSKe se musí 

řídit nařízení a povinnostmi člena, mezi které patří již dříve zaslané povinnosti oproti MŠMT. 

10. Prezidiu byl dne 21.5.2019 přednesen p. Svobodou návrh rozpočtu pro rok 2019, který bude 

zaslán VV ČSKe ke schválení. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 21.5.2019 schvaluje navržený rozpočet v uvedeném rozsahu: 

NAVRHOVANÝ ROZPOČET ČSKe pro rok 2019 

              

  Roční příjmy     Roční výdaje za činnost     

  POLOŽKA ČÁSTKA   POLOŽKA ČÁSTKA   

  Reprezentace  2 124 000 Kč   Reprezentace 2 124 000 Kč   

  Talentovaná mládež 1 689 600 Kč   Talentovaná mládež 2 419 200 Kč   

  Program V. činnost - soutěže 9 311 000 Kč   Soutěže ČP(NP) 1 896 000 Kč   

  ČOV 2 700 000 Kč   Soutěže MČR 632 000 Kč   

  Komise rozhodčích 110 000 Kč   Soutěže Rozhodčí  940 000 Kč   

  Startovné soutěže 777 000 Kč   Pořadatelé soutěže 500 000 Kč   

  Školení trenérů 80 000 Kč   Komise rozhodčích  375 000 Kč   

   CELKEM 16.791.600 Kč   Trenérsko-metodická komise 350 000 Kč   

        Sportovně-technická komise 168 000 Kč   

  Roční mimořádné výdaje   Revizní komise 60 000 Kč   

  POLOŽKA ČÁSTKA   Poplatky federacím 710 000 Kč   

  ME 2022 LICENCE 160 000 Kč   startovné NM 400 000 Kč   

  kvalifikace OH – V. Mišková 200 000 Kč   Režijní náklady 5 179 000 Kč   

   CELKEM 360 000 Kč    CELKEM  15.753.200 Kč   

              

 

Rozpočet pro rok 2019 v souhrnu: 

 Příjmy   16.791.600 Kč 

 Výdaje na činnost 15.753.200 Kč 

 Mimořádné výdaje 360.000 Kč 

 Výdaje celkem  16.113.200 Kč 

 Rozdíl   + 678.400 Kč 

Prezidium pověřuje Viceprezidenta pro sport vytvoření dokumentu s grafickou úpravou, který bude 

zaslán na VV ČSKe ke chválení. Termín zaslání do 1.6.2019. 

 

11. Prezidiu byl dne 21.5.2019 přednesena žádost Viceprezidenta pro ekonomiku k přepracování 

rozpočtu státní reprezentace, a to z důvodu kompatibility dotačního programu Reprezentace od 

MŠMT. 

Viceprezident pro ekonomiku upozornil na skutečnosti kolize v rozpočtu státní reprezentace, které jsou 

zdůrazňovány v manuálech dotačních projektů z MŠMT. 



4 
 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 21.5.2019 schvaluje dotaci pro státní reprezentaci ve výši 

2.145.000, - Kč a žádá RR ČSKe k přepracování rozpočtu na uvedenou částku. 

 

12. Prezidiu byl dne 21.5.2019 byla přednesena viceprezidentem pro sport nová struktura 

Talentované mládeže, která byla přednesena na VH ČSKe a kterou VH ČSKe kvitovala. 

Viceprezident pro sport upřesnil některé dotazy ze strany Prezidia k tomuto projektu. 

PR 02/2019 – U10 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 21.5.2019 schvaluje zřízení center Talentované mládeže pod 

názvem Talentová mládež regionálních svazů (dále jen TmRS). 

Prezidium ČSKe pověřuje viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila k vytvoření žádosti, formuláře 

s evidencí členů a návrhu organizační směrnice. Tyto dokumenty budou zaslány na krajské svazy 

k připomínkování. Stanovení ukončení pro přijetí žádosti o zřízeni TmRS bylo k datu 15.6.2019.  

Jako řídící článek TmRS jsou prezidiem ČSKe navrženi zástupci odborných komisí, a to jmenovitě 

Trenérko-metodické komise, rada reprezentace a Komise rozhodčích. Každý z těchto úseku má právo 

si zvolit zástupce v nově vzniklé komisi talentové mládeže (dále jen TM ČSKe). V případě, kdy odborná 

komise neurčí svého zástupce v TM ČSKe učiní tak Prezidium ČSKe dle svého uvážení. 

 

13. Prezidium dne 21.5.2019 obdržela od prezidenta svazu Ing. Jiřího Bočka, MBA informaci o 

zvolení p. Kejvala do komise IOC. 

Prezident svazu navrhuje zaslání dopisu ke zvolení do komise a zároveň uskutečnit schůzku na ČOV 

s panem Kejvalem. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 21.5.2019 navrhuje schůzku na ČOV ke dni 9.7.2019 a pověřuje 

sekretariát k zajištění schůzky s p. Kejvalem a prezidia ČSKe. 

 

14. Prezidium dne 21.5.2019 obdržela od viceprezidenta pro ekonomiku informace k postupu a 

plánu vytvoření žádosti o investiční grant pro svazy. 

Viceprezident pro ekonomiku navrhuje do grantu uvedené možnosti, které jsou: dopravní prostředky 

pro přepravu na soutěže, tatami WKF, mantinely, ohraničení zápasišť, coach bannery, výpočetní 

techniky a software pro soutěže. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 21.5.2019 schvaluje a pověřuje viceprezidenta pro ekonomiku 

k vytvoření žádosti na investiční dotace svazů v odhadované výši 10.000.000 Kč. 

 

15. Prezidium dne 21.5.2019 obdržela od prezidenta svazu informace k pořadatelství ME juniorů 

v roce 2022 v Praze. 
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Prezident svazu připravil na základě dostupných organizačních materiálů EKF a konzultací s organizační 

komisí EKF p. Estebanem předběžný rozpočet a výpočet zabezpečení pro soutěž MEJ 2022 spojené se 

zkouškami rozhodčích EKF, které je třeba zabezpečit z rozpočtu ČSKe pro tuto soutěž.  

Celkové náklady spojené se zabezpečení soutěží, bez ceny za pronájem prostorů, činí necelých 

2.700.000 Kč.  

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 21.5.2019 bere na vědomí tyto skutečnosti a pověřuje 

viceprezidenta pro ekonomiku sjednání schůzky a vyjednání ceny za pronájem haly, ubytovací a 

konferenční místnosti a doplnění rozpočtu o tyto částky. 

 

16. Prezidium dne 21.5.2019 navrhuje stanovení pevné podpory pro kvalifikaci na OH 2020 pro 

závodnici Veroniku Miškovou. 

Na základě předešlých výsledků, mezi které patří 12 místo Ranking OH 2020, nominace na EH 2019 a 

potencionální možnosti nominace na OH 2020 navrhuje stanovení pevné částky 200.000, - jako finanční 

podporu na výjezdy na kvalifikační soutěže Karate1.  

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 21.5.2019 schvaluje navrženou výši podpory pro závodnici 

Veroniku Miškovou ve výši 200.000, - Kč, které budou vyčerpány na kvalifikační výjezdy 

prostřednictvím schváleného dodavatele výjezdů ČSKe. 

 

17. Prezidiu dne 21.5.2019 byla zaslána úprava pořadatelské směrnice ve věci zabezpečení 

lékařského dozoru na soutěži. 

Na základě žádosti KR ČSKe byla doplněna do pořadatelské směrnice povinnost zajištění min. 1 lekáře 

po celou dobu soutěže (i pro soutěž kata). Bez tohoto zajištění není možné zahájit soutěž.  

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 21.5.2019 schvaluje předloženou změnu pořadatelské směrnice 

a pověřuje ke zveřejnění nové pořadatelské směrnice na webu ČSKe pana Mgr. Jiřího Kotalu. 

 

18. Prezidiu dne 21.5.2019 byla zaslána žádost o zařazení p. Josefa Sechovce do V.I.P. klubu ČSKe. 

Na základě žádosti zaslanou p. Josefem Rajchertem o zařazení člena do V.I.P. klubu ČSKe za celoživotní 

přínos a práci pro karate v ČR. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 21.5.2019 schvaluje přijetí p. Josefa Sechovce do V.I.P. klubu 

ČSKe.  
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