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Zá pis Prezidiá Č SKe 04/2019  

 
Přítomni PR: Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil 
Hosté:  Petr Beníšek, Petra Piskačová   

Zápis z jednání Prezidia ČSKe a RR ČSKe dne 20.11.2019 

1) Prezidiu byla dne 31.10.2019 zaslána předsedkyní RR ČSKe žádost o schůzku s prezidiem ČSKe ve 
věci událostí v průběhu MS WKF Chile.   

 
Prezident svazu v e-mailové komunikaci navrhl schůzku konání na 20.11.2019 od 14:00 hodin a 
následně pak pokračováni jednání prezidia ČSKe. 
 
Schůzky se za radu reprezentace zúčastnila pí. Petra Piskačová a p. Petr Beníšek. Rada reprezentace ze 
svého pohledu podala informace k celé situaci a na základě dohody mezi RR ČSKe a Prezidiem nastavuje 
tyto níže popsané postupy a povinnosti v rámci výjezdů na akce: 
 

Veškeré výjezdy budou organizovány prostřednictvím sekretariátu.  

1. Reprezentace předloží veškeré podklady (počet lidí, odjezd, příjezd, startovné, pronájem, transfer 
a jiné) na předepsaném formuláři nejpozději 90 dnů před akci na sekretariát svazu.  

1.1. Výjimka je možné pouze v případě: 

1.1.1. Že nejsou známe propozice k akci, v takovém případě provede RR ČSKe objednávku 
v nejkratším možném termínu po obdržení oficiálních propozic nejdéle však 48 hodin 
od doručení propozic 

1.1.2. V případě, že RR ČSKe požádá prezidium o objednání v jiném termínu např. konání MČR 
s rozestupem od akce kratší, než je 90 dnů od konání akci 

1.1.3. Všechny ostatní případy musí být schváleny dostatečně dopředu prezidiem 

2. Kompletní objednávka (formulář + propozice) budou předány na sekretariát pí. Adamiecové 
prostřednictvím e-mailu info@czechkarate.cz. Je nepřípustná objednávka telefonicky nebo ústně. 

3. Vyúčtování zálohy a nákladů z akce ze strany RR ČSKe proběhne max. do 14 dní po skončení akce 
a bude opět zasláno na e-mail svazu. 

4. Prezidium ČSKe zřídí novou kreditní kartu na držitele p. Piskačová (aby mohla být provedena platba 
za nutné výdaje při výjezdech). Stanovení podmínek bude v přípisu a předávacím protokolu ve 
stejném znění jako tomu bylo u staré Kreditní karty, kterou spravuje Petr Kubička. 

4.1. Vyúčtování karty bude probíhat 1x měsíčně 

4.2. Bude prioritně sloužit k úhradě startovného na soutěžích K1/ME/MS přes PayPal 

4.3. Všechny ostatní platby musí být schváleny prezidiem ČSKe 

5. Organizace výjezdů na akce bude na základě vytvoření skupin reprezentace A a B: 

5.1. Akce reprezentace A bude organizována výhradně přes sekretariát svazu (jedná se o 
podporované kategorie MŠMT Junioři a Senioři) 

5.2. Akce reprezentace B bude organizována přes cestovní kancelář zajištěnou radou 
reprezentace a bude separátně (jedná se o nepodporované kategorie MŠMT žáci, dorost, U21) 
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5.2.1. Prezidium stanovuje minimální podmínky pro cestovní kancelář (dále jen CK) organizující 
akce pro skupinu B (samoplátce): 

5.2.1.1. Ubytování v oficiálním hotelu  
  (pokud není zajištěn transfer od CK v místě konání z a do haly) 

5.2.1.2. Odlet a přílet ve stejném horizontu kdy bude v místě konání skupina A 

5.2.1.3. Pro všechny bude zajištěno sportovní pojištění  

5.2.1.4. Startovné za závodníky bude uhrazeno na účet svazu 

5.2.1.5. Pokrytí nákladů min. 1 trenéra RR ČSKe jako doprovod na akci  
  (náklady rozložené dle počtu účastníků)  

6. Prezidium ČSKe na žádost reprezentace vypracuje smlouvu pro trenéry reprezentace, kde budou 
členěny veškerá práva a povinnosti. Tyto budou pak přesně uveřejněny v připravované organizační 
směrnici ČSKe. 

6.1. Reprezentace zašle nejpozději do 30.11.2019 navržená členění a povinnosti. 

7. Státní reprezentace navrhuje v roce 2020 nákup nových teplákových souprav (předložena nabídka 
od Alpine Pro), kde každý závodník obdrží 2ks teplákové soupravy za spoluúčasti hodnoty 1ks. 

8. Prezidium ČSKe ukládá Reprezentaci za úkol stanovení širšího výběru reprezentace pro ME 2022 
v Praze 30.11.2019 s kterými se bude pracovat za účelem dosažení výsledků na domácí půdě. 

 

2) Na žádost Viceprezidenta pro ekonomiku p. Slavomíra Svobody byla vyslovena žádost a 
akceptování požadavku. 

 
Prezidium ČSKe žádá vedení státní reprezentace, aby se zdrželi jakýchkoliv nediplomatických vyjádření 
a znehodnocování sportovních úspěchů jiných svazu ČUBU. 
 
Jednání s RR ČSKe a Prezidia bylo ukončeno s následným pokračováním jednání prezidia ČSKe bez RR 
ČSKe. V rámci elektronického schvalování bylo zaevidováno následující rozhodnutí na základě 
elektronické komunikace mezi členy Prezidia ČSKe. 
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Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 20.11.2019 

1. Prezidiu byla dne 11.9.2019 zaslána žádost od p. Marka Kubína o příspěvek na MS WKF v Chile, kde 
bude působit jako rozhodčí   

 
Vzhledem k tomu, že Komise rozhodčích ČSKe má vlastní rozpočet a má možnost řešit tyto situace byl 
tento požadavek předán členům KR ČSKe, aby tento požadavek zvážil a posoudil, zda jmenovaného 
rozhodčího podpoří za jeho činnost pro karate v ČR. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 12.9.2019 předává žádost k řešení členům KR ČSKe. 

2. Prezidiu byl dne 1.10.2019 zaslán dopis od prezidenta EKF ve věci pořadatelství ME 2022 v Praze    
 
Vedení EKF nám poslalo zdvořilý dopis, kde nás informuje dle Organizační směrnice o povinnosti 
úhrady zálohy na pořádání ME 2022 v Praze ve výši 6.000 € nejpozději k 31.12.2019 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou schvaluje dne 2.10.2019 zaslání zálohy ve výši 6.000 € ve věci 
pořadatelství ME 2022 v Praze a ukládá sekretariát svazu k dořešení a odeslání poplatku na účet EKF. 
 
Prezidium na svém jednání dále projednala organizační směrnici pořadatelství ME 2022 v Praze, kterou 
Viceprezident pro ekonomiku připomínkoval. Prezidium ČSKe pověřuje Slavomíra Svobodu k 
vypracování připomínek k organizační směrnici, které zašle Prezident svazu na EKF. 
 
Zodpovědná osoba:     Ing. Slavomír Svoboda termín do 15.12.2019 

3. Prezidiu byl dne 1.10.2019 zaslán předběžný návrh ocenění nejlepších rozhodčích za rok 2019 o 
které bylo prezidiem požádáno.    

 
Komise rozhodčích ČSKe navrhla celkem 5 rozhodčích ČSKe za celoroční práci a reprezentaci ČSKe. Toto 
vyhodnocení bylo vydáno na základě požadavku Viceprezidenta pro ekonomiku. 
 
Prezidium ČSKe bere tuto skutečnost v potaz a pověřuje Viceprezidenta pro ekonomiku p. Slavomíra 
Svobodu pro dořešení této záležitosti. 
 
Zodpovědná osoba:     Ing. Slavomír Svoboda termín do 15.12.2019 

4. Prezidiu byla dne 10.10.2019 zaslána žádost o zařazení 1x trenéra na MS WKF do Chile na místo 
schváleného výjezdu pro Ondřeje Musila, který se z pracovních důvodů nemůže zúčastnit.  

 
Rada reprezentace v rámci výjezdu do vzdálené destinace a oblasti jako Chile je k zařazení k výjezdu 
jednoho trenéra navíc místo O. Musila, aby mohlo být zajištěno bezpečné zajištění pro tento výjezd.  
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou schvaluje dne 11.10.2019 zařazení Miroslavy Vašekové k týmu 
reprezentace na místo uvolněného místa p. O. Musila k výjezdu na MS Chile. 

5. Prezidiu byl dne 24.10.2019 zaslán komisí STK návrh na sportovní kalendář ČSKe pro rok 2020 a 
následné pořadatelské skupiny  

Předseda STK předložil níže uvedené obsazení pořadatelů na základě výzvy STK ČSKe. 
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Datum Turnaj 
Zájemce 

Město 
Kraj 

05.04.2020 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 1.kolo 
Liberecký Česká Lípa 

Jihočeský České Budějovice 

16.05.2020 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 2.kolo Jihočeský České Budějovice 

30.05.2020 NP žactva - 1.kolo 
Jihočeský České Budějovice 

Ústecký Lovosice 

26.09.2020 NP žactva - 2.kolo Olomoucký Olomouc 

04.10.2020 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 3.kolo Pražský Praha 

24.10.2020 NP žactva - 3.kolo Jihomoravský Brno 

28.-29.11.2020 
Kvalifikační turnaj                                                                                         
MČR Beginner 

Pražský Praha 

12.-13.12.2020 Mistrovství ČR 
Jihočeský České Budějovice 

Pardubický Pardubice 

 
K uvedenému seznamu předseda STK dodal návrh pořadatelských skupin a zodpovědných osob pro 
konání těchto sportovních akcí. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou schvaluje dne 25.10.2019 níže předložené pořadatelské 
zabezpečení soutěží pro ČSKe v roce 2020. 
 

Datum Turnaj 
Zájemce 

Město 
Kraj 

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

16.05.20 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 2.kolo Jihočeský České Budějovice 

30.05.20 NP žactva - 1.kolo Ústecký Lovosice 

26.09.20 NP žactva - 2.kolo Olomoucký Olomouc 

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

24.10.20 NP žactva - 3.kolo Jihomoravský Brno 

28.-29.11.2020 
Kvalifikační turnaj                                                                                         
MČR Beginner 

Pražský Praha 

12.-13.12.2020 Mistrovství ČR Pardubický Pardubice 

6. Prezidiu byl dne 16.11.2019 zaslán dotaz na podmínky účasti mezinárodních rozhodčích na MČR 
ČSKe pro kategorii juniorů a seniorů.  

 
Komise rozhodčích žádá o stanovení podmínek pro účast mezinárodních rozhodčích na MČR v Praze 
dne 7.12.2019 pro kategorii juniorů, seniorů a U21.  
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou schvaluje dne 17.11.2019 zařazení mezinárodních rozhodčích 
s licencí WKF a EKF jako rozhodčí pro MČR za stejných podmínek jako tomu bylo v  roce 2018 a to 
zajištění 4-8 rozhodčích ze zahraniční na soutěže MČR ČSKe za odměnu pro licence EKF/WKF rozhodčí 
250 € včetně cestovného. 



5 
 

7. Na základě pořadatelské výzvy zveřejněné na webu czechkarate.cz ve věci pořadatelské činnosti 
Olympijského festivalu 2020 v Brně a Ostravě.  

 
Bylo na prezidium ČSKe zaslány dvě žádosti do zařazení jako pořadatel pro Brno nebo Ostravu. Pro 
město Ostravu se přihlásil „Karate Tygr Shotokan Ostrava“ a pro město Brno „BUDO KAN“. Oba 
jmenovaní předali potřebné informace a budou předáni k rukou pořadatele ČOV pro Olympijské 
festivaly. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání 20.11.2019 schvaluje dotaci pro pořadatele ve výši 20.000, - Kč 
z rozpočtu ČSKe a jak již bylo avizováno z ČOV jim bude přidělena dotace ve stejné výši 20.000, - Kč. 
Prezidium ČSKe pověřuje předsedu pana Ing. Jiřího Bočka k dořešení situace a zprostředkování 
schůzky pořadatelů s ČOV a dojednání podmínek. 
 
Zodpovědná osoba:      Ing. Jiří Boček termín do 15.12.2019 

8. Na základě výzvy Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila byly dne 20.11.2019 zaslány návrhy 
rozpočtů odborných komisí ČSKe pro rok 2020.  

 
Prezidium ČSKe obdrželo návrh rozpočtů pro rok 2020 od následujících komisí a výši: 
 

• Rada reprezentace ČSKe    2.460.000,-- Kč 

• Komise rozhodčích ČSKe   293.000,-- Kč 

• Sportovně-technická komise ČSKe  168.000,-- Kč 

• Trenérsko-metodická komise ČSKe  402.000,-- Kč    
 
Na základě informací od viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody a s ohledem na to, že se 
jedná o olympijský rok, MŠMT bude posílat minimálně 36.000.000, -- na ČOV. Z toho důvodu bude 
výrazně snížena dotace na režijní náklady, tedy program č. V. Tento program se týká především všech 
komisí, které jsou financovány z programu V. Dále budou sníženy nižším procentem z programu II. – 
reprezentace a III. – talentovaná mládež. Z tohoto důvodu bylo stanoveno ponížení rozpočtů na 
stanovené limity: 
 

• Rada reprezentace ČSKe    1.900.000,-- Kč 

• Komise rozhodčích ČSKe   281.000,-- Kč 

• Sportovně-technická komise ČSKe  126.000,-- Kč 

• Trenérsko-metodická komise ČSKe  262.000,-- Kč      
 
Prezidium ČSKe na svém jednání 20.11.2019 schvaluje výše navržené rozpočty odborných komisí 
k předložení na jednání Výkonného výboru ČSKe. 

9. Na základě pořadatelství ME 2022 v Praze je navrženo prezidiem ČSKe k vytvoření organizačního 
týmu pro tento šampionát.  

 
Prezidiem navrhuje vytvoření organizačního týmu pořadatelů ME 2022 v Praze, pro jednotlivé sekce a 
zabezpečit jejich výjezd na ME 2020 v Budapešti jako tým, který bude bedlivě studovat a zapisovat 
veškeré poznatky, které by byly přínosem pro pořádání ME v ČR. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání 20.11.2019 schvaluje vytvoření pořadatelského týmu a zajištění 
výjezdu tohoto týmu na MEJ 2020 ve dnech od 5.-9. únoru 2020 v Budapešti. 
 
Zodpovědná osoba:      Jaromír Musil termín do 15.12.2019 
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10. Na základě přijaté dotace INVESTICE 2019 informoval viceprezident pro ekonomiku nutnosti 
zajištění spoluúčasti 30 % na celý projekt.  

 
Viceprezident pro ekonomiku informoval o finanční dotaci INVESTICE 2019 a splnění některých 
podmínek pro naplnění projektu. Dále prezidium informoval o nákupu 5 vozidel z této investice, které 
budou garážované na sekretariátu a jsou k dispozici pro Reprezentaci a ostatní odborné komise pro 
plnění činnosti svých projektů. O způsobu zapůjčení je možné se informovat na sekretariátu ČSKe. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání 20.11.2019 pověřuje zajištěni dofinancování projektu INVESTICE ve 
výši 30 % přijaté dotace a splnění podmínek MŠMT. 
 
Zodpovědná osoba:     Slavomír Svoboda termín do 15.12.2019 

11. Na základě nákupu dodávkových vozidel z finanční dotace MŠMT na INVESTICE 2019 bylo navrženo 
předání 1 vozidla do správy pro Moravu a Slezsko.  

 
Prezidiem navrhuje převedení jednoho automobilu pro 8 osob značky Mercedes do správy Jaromíra 
Musila pro činnost v oblasti Moravy a Slezska. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání 20.11.2019 schvaluje převedení jednoho automobilu pro 8 osob 
značky Mercedes do Brna. Viceprezident pro sport Jaromír Musil je jmenovaný jako zodpovědná 
osoba za vozidlo. Vozidlo bude předáno v nejbližší možné době sekretariátem svazu Jaromíru 
Musilovi. 

12. Na základě vzniklé situace, která byla i předmětem jednání s RR ČSKe, ve které došlo závazného 
objednání výjezdu na MS Chile závodníka P. Podrábského prostřednictvím serveru moje výsledky 
a následného zrušení výjezdu prezidium ČSKe žádá o vysvětlení situace zákonným zástupcem 
jmenovaného závodníka.  

 
Prezidiem ČSke bylo seznámeno s celou situací a pověřuje viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila ke 
zjištění všech příčin uvedené situace pro příští jednání prezidia ČSKe. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání 20.11.2019 pověřuje Viceprezidenta pro sport Jaromír Musila 
k zajištění všech podkladů k uvedené situaci k následnému vyřešení na dalším jednání prezidia, aby 
se takovým situacím v budoucnu zabránilo. 
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