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Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 04.09.2019
1.
Prezidiu byl dne 28.5.2019 zaslán návrh schvalovacího dopisu pro členy VV ČSKe pro schválení
rozpočtu ČSKe pro rok 2019
Vzhledem ke skutečnosti splnění povinnosti, která vyplývá ze stanov ČSKe bylo prezidiem navrženo
zaslání schválení rozpočtu ČSKe pro rok 2019 všem členům elektronickou formou v navrženém
rozsahu.
Prezidium ČSKe elektronickou formou schvaluje dne 5.6.2019 zaslání dopisu ve věci schválení
rozpočtu ČSKe pro rok 2019 v předloženém návrhu.
2.
Prezidiu byl dne 29.5.2019 zaslán návrh – podklady pro zřízení Talentované mládeže
regionálních svazů (TmRS) 2019-2023
Viceprezident pro sport Jaromír Musil na základě požadavku prezidia ČSKe zaslal návrh podkladů pro
zřízení nových TmRS (dříve SCM a SpS), které budou sloužit pro žádosti o zřízení talentované mládeže
Regionálních svazů (TmRS). Dokumenty obsahují žádost o zřízení, talentovaná mládež projekt a Návrh
organizační směrnice.
Prezidium ČSKe elektronickou formou schvaluje dne 31.5.2019 zaslání materiálů TmRS pro krajské
svazy s výzvou k zaslání žádosti o zřízení těchto center.
3.
Prezidium ČSKe dne 9.6.2019 rozeslalo výzvu na odborné komise k uveřejnění akcí odborných
komisí k uveřejnění na webu czechkarate.cz
Viceprezident pro sport Jaromír Musil zaslal na odborné komise (TMK, STK, KR a RR ČSKe) výzvu
k umístění akcí dané komise minimálně 1/2 až 1 rok dopředu, aby se zabránilo kolizím ve sportovním
kalendáři a byla dána možnost ostatním pořadatelům sportovních akcí nekolidovat s ČSKe, protože
akce ČSKe by měly být nadřazené všem členům ČSKe. Bohužel pokud nikdo neví o konání těchto akcí
anebo se dovědí o akci 3 týdny předem, není možné v tak krátké době na takovou skutečnost reagovat
a sportovní kalendář měnit. Každému členovi ČSKe musí být umožněno se účastnit akcí ČSKe a
nemohou nastávat situace, kdy svaz pořádá 2 akce ve stejný termín na různých místech.
4.
Prezidiu byl dne 10.6.2019 zaslán návrh sekretariátu ČSKe nastavení splatnosti a pokynů
k platbě pro kluby.
Prezidium ČSKe bylo informováno o častém výskytu neuhrazených výzev za služby objednané
prostřednictvím serveru cubu.info (faktur/výzev po splatnosti), které se u některých klubů hromadí.
Na základě úpravy serveru cubu.info lze nově nastavit upozornění pro kluby, které budou nastaveny
v těchto intervalech:
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•
•

1 měsíc po splatnosti bude klub upozorněn (vyskakovacím oknem) o nezaplacení výzvy
k úhradě za služby objednané ze serveru cubu.info jako jsou (zkoušky STV, známky, startovné,
soustředění, školení a jiné.)
3 měsíce po splatnosti bude klubu zablokovaná administrace na serveru CUBU.info do doby
úhrady všech neuhrazených plateb. (uživatel tak nebude moci provádět žádné nové
objednávky zkoušek, známek, startovného atd.)

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 4.9.2019 schvaluje nastavení pokynů plateb na serveru
cubu.info s platností od 15.10.2019 po odeslání informačního mailu všem členům.
5.
Prezidiu byl dne 26.6.2019 zaslán viceprezidentem pro sport návrh na zřízení komise TM ČSKe
a zřízení TmRS regionálních svazů, které se domluvili na spolupráci.
Viceprezident pro sport Jaromír Musil na základě předložených žádostí a návrhu odborných komisí
navrhuje ke schválení níže uvedené rozdělení:
Složení komise TM ČSKe
Garant projektu:
Jaromír Musil
Předseda TM
Michal Hrubý
člen komise
Petr Kubička
člen komise
Mirka Vašeková

- navržený prezidiem ČSKe
- navržený TMK
- navržený Radou reprezentace
- navržena komisí rozhodčích

Návrh financování a podmínky:
a) fakturace za tělocvičnu, občerstvení při akcích a jiné.
(fakturace od dodavatele přímo na ČSKe)
b) trenérská činnost
(fakturace od Krajských svazů přímo na ČSKe s vyčíslením jednotlivých částek a termínů)
(Pouze za trenéry 1. a 2. třídy u fakturace bude přílohou licence trenérů)
c) pořadatelskou činnost soustředění
(fakturace od pořadatele od krajského svazu nebo klubu přímo na ČSKe)
d) ostatní fakturace je nepřípustná nebo doplňte!
Procentuální nákladovost předchozího bodu
(prosím sekretariát o řádnou kontrolu v rámci navrženého rozpočtu na MŠMT na TM)
bod 4 a)
bod 4 b)
bod 4 c)

= max 30 % z celkové částky
= max 55 % z celkové částky
= max 15 % z celkové částky

Garanti jednotlivých TmRS:
a) TmRS – Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s.
b) TmRS – Pražský svaz karate, z.s.
c) TmRS – Jihočeský svaz karate, z.s.
d) TmRS – Liberecký svaz karate, z.s.

- Ing. Pavla Musilová, Ph.D.
- Karel Kesl
- Bc. Jiří Faktor
- Josef Polák

Prezidium ČSKe elektronickou formou schvaluje dne 27.6.2019 zřízení komise TM ČSKe, zřízení TmRS
a podmínky financování TmRS v navrženém rozsahu. Ukládá povinnost Viceprezidentovi pro sport
uveřejnění těchto informací na webu svazu.
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6.

Prezidiu byl dne 24.8.2019 zaslán Radou reprezentace návrh nominace na MS mládeže v Chile.

Rada reprezentace ČSKe předložila návrh nominace, který obsahoval v kategorii Juniorů v Draftu A
celkem 5 závodníků a Junioři v Draftu B celkem 5 závodníků. V kategorii Dorostenců a U21 pak bylo
navrženo celkem 21 závodníků v Draftu C včetně náhradníků. V návrhu nominace chybělo obsazení
trenérského doprovodu, proto byl dne 25.8.2019 tento návrh vrácen k dopracování.
Rada reprezentace ČSKe dne 31.8.2019 předložila doplněnou nominaci na MS mládeže o doprovod
rozdělený pro kategorii podporovanou MŠMT (junioři) a doprovod pro samoplátce tak aby byla
naplněna kvóta doprovodu pro 5 závodníků jeden trenér.
Prezidium ČSKe elektronickou formou schvaluje dne 3.9.2019 předloženou nominaci včetně úprav
doplněných o trenérské zabezpečení na MS mládeže.
7.
Prezidiu byl dne 28.8.2019 zaslán TMK ČSKe návrh testové baterie pro testování závodníků na
úrovni reprezentace a nabízí tuto možnost i pro krajské svazy.
Návrh testové baterie obsahuje soubor testovací baterie a formulář pro vyhodnocení. V návrhu TMK
požaduje schválení jako jednotné pro všechny členy ČSKe a možnosti nasbírání dat pro lepší
vyhodnocení všech členů v ČSKe.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 4.9.2019 schvaluje předložený návrh testové baterie a navrhuje
komisi TM ČSKe pro zařazení a sběr těchto testů v rámci TmRS.
8.
Prezidiu byla dne 3.9.2019 zaslána Radou reprezentace žádost o podporu pro závodnici Kláru
Muzikářovou (dorostenku) pro výjezd na MS mládeže v Chile.
Žádost obsahovala podložení žádosti formou výsledků za poslední období a současným 1.místem ve
WKF rankingu, 2.místem na ME mládeže v Dánsku a dalších faktorů proč podporovat tuto závodnici.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 4.9.2019 schvaluje předloženou žádost v plném rozsahu a
zařazuje jmenovanou závodnici do seznamu oceněných na Noci mistrů 2019.
9.
Prezidiu byla dne 3.9.2019 zaslána Radou reprezentace žádost o zařazení do výjezdu na MS
mládeže člena VV Ing. Ondřeje Musila, Ph.D. jako trenéra a poradce na této akci.
V návaznosti na provázanosti Rady reprezentace a kontrolní činnosti členem VV ČSKe stanoveným pro
tento úsek je potřebná užší spolupráce a provázanost těchto úseků a zajištění člena VV ČSKe si RR ČSKe
slibuje nahlédnutí a posouzení současné situace v úseku RR ČSKe.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 4.9.2019 schvaluje zařazení Ing. Ondřeje Musila, Ph.D. (člena
VV ČSKe) do výjezdu na MS mládeže v Chile.
10.
Prezidiu byl dne 4.9.2019 zaslán předsedou STK ČSKe návrh na sportovní kalendář pro rok 2020
s možností k připomínkování odbornými komisemi nejpozději do 15.9.2019.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 4.9.2019 bere na vědomí přiložený sportovní kalendář a ukládá
komisi STK k předložení sportovního kalendáře včetně pořadatelského obsazení, a to nejpozději
k dalšímu jednání prezídia ČSKe, které je plánováno na měsíc prosinec 2019.
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11.
Prezidiu byl dne 4.9.2019 předložen Viceprezidentem pro ekonomiku návrh na televizní
reportáž věnovanou sportu karate a mládeže.
Obsahem návrhu je vybrat cca 10 mládežnických závodníků a vytvoření krátké reportáže za přítomnosti
předsedkyně RR ČSKe a Viceprezidenta pro sport. Pořad by měl být směřován na podporu mládeže a
připravovanému šampionátu v Praze v roce 2022.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 4.9.2019 schvaluje návrh vytvoření reportáže pro podporu
mládeže a propagaci ME 2022 konané v Praze.
Prezidium pověřuje Slavomíra Svobodu k zajištění a řízení reportáže pro podporu ČSKe.

12.
Prezidiu byl dne 4.9.2019 předložen Viceprezidentem pro ekonomiku návrh na zahájení
profinancování TmRS.
Obsahem návrhu je oslovení krajských svazů, pod kterými byly zřízeny TmRS, aby zahájili
profinancování na základě schválených rozpočtů pro jednotlivá TmRS.
Prezidium pověřuje sekretariát k oslovení krajských svazů a zahájení profinancování všech
přidělených finančních prostředků do konce roku 2019.
13.
Prezidiu byl dne 4.9.2019 předložen Viceprezidentem pro sport návrh na schválení organizační
směrnice předložené TM ČSKe.
Obsahem organizační směrnice, jak byla zaslána všem TmRS byly doplněny práva a povinnosti
jednotlivých TmRS, která jsou závazná a mohou rozhodnout pro přidělení nových žádostí na vytvoření
TmRS v následujícím období.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 4.9.2019 schvaluje Organizační směrnicí TmRS v plném rozsahu.
14.
Prezidiu byl dne 4.9.2019 předložen sekretariátem návrh na nákup medailí a pohárů pro MČR
2019 v Praze.
Návrh sekretariátu je nákup medailí a poháru ve stejné výši a rozsahu jako tomu bylo v předchozím
roce.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 4.9.2019 schvaluje nákup medailí a pohárů pro MČR 2019.
15.
Prezidiu byl dne 4.9.2019 předložen návrh od viceprezidenta pro ekonomiku rozsah a program
pro konání MČR 2019.
Návrh sekretariátu je nákup medailí a pohárů ve stejné výši a rozsahu jako tomu bylo v předchozím
roce. Návrh rozsahu pořadatelství MČR:
• Vyhodnocení závodníků za období 2018/2019 + žebříček WKF TOP 5
• Vyhodnocení rozhodčích (předloží KR ČSKe do konce září 2019)
• Slavnostní nástup bude pouze sobota ve 13:00
• VIP Salonek
• Televize
• A jiné (zpěv, hymna a tanečnice)
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Prezidium ČSKe na svém jednání dne 4.9.2019 pověřuje Slavomíra Svobodu k předložení plánu a
pořadatelských vystoupení při MČR.

16.

Prezidiu byl dne 4.9.2019 předložen rozpočet a náklady na pořádání ME 2022 v Praze.

Byly předloženy náklady na pořadatelskou činnost a zajištění nové O2 universum při O2 Aréně.
Obsahem byl kompletní návrh podle zadaných parametrů sekretariátem. Návrh rozpočtu předložený
O2 universum byl ve výši 3.099.794, - Kč.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 4.9.2019 pověřuje Ing. Jiřího Bočka, MBA k prostudování a
redukování nákladů v návaznosti na zkušenosti z konání ME mládeže EKF.

17.
Prezidiu byl dne 4.9.2019 předložen Viceprezidentem pro ekonomiku termín konání Noci
Mistrů 2019
Termín konáni noci mistrů byl stanoven na 14.12.2019 a bude vytvořen nový program, který bude
obsahovat vyhlášení ankety miss sympatie, ocenění závodníků a krále bojovníků.
Prezidium ČSKe bere na vědomí předložené informace.
18.
Prezidiu byl dne 4.9.2019 předložen Prezidentem ČSKe Ing. Jiřím Bočkem, MBA žádost na
nákup letenky na OH 2020 pro Prezidenta + 1 osoba.
Prezident ČSKe informoval prezidium o nominaci na OH2020 jako zástupce WKF. V této návaznosti je
organizátorem poskytnuto ubytování a vstup na akci. Letenku by měl uhradit svaz. Akce se koná v době
od 3.8. – 10.8.2020 v Tokiu.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 4.9.2019 schvaluje nákup 2 letenek pro prezidenta a doprovod
na OH 2020.
19.
Prezidiu bylo dne 4.9.2019 předloženo Viceprezidentem pro sport upozornění na nutnost
dořešení nákupu 2ks tatami jako vyrovnání soudního sporu na území JMK, které bylo podepsáno jako
mimosoudní vyrovnání
Viceprezident pro sport informoval o nutnosti dořešení sepsané dohody (mimo soudního vyrovnání
s JmSKe).
Prezidium ČSKe v této záležitosti pověřuje Ing. Jiřího Bočka, MBA k dořešení této skutečnosti
s návrhem pro oba spolky JmSKe a JSK ČSKe, a to v rozsahu dohody naplnění mimosoudního vyrovnání
ve dvou navrhovaných možnostech:
1. Převod zánovního (použitého) tatami v rozsahu 2 ks pro každý jmenovaný krajský svaz
2. Dodržení původní dohody a předání 1x nového tatami pro každý jmenovaný krajský svaz
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