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Zá pis Prezidiá Č SKe 01/2020  

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

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 08.01.2020 

1. Na základě nově nastavených pravidel pro objednávání výjezdů na soutěže, pod hlavičkou ČSKe a 
to 90 dní před akcí, pokud jsou známy v tento den veškeré informace (propozice a jiné), byl zaslán 
vzorový dokument objednávkového formuláře, do rukou Rady reprezentace ČSKe.  

 
Pověřenou osobou, pro zajištění výjezdu pod záštitou ČSKe, byla ustanovena paní Petra Adamiecová, 
která dne 21.11.2019 zaslala RR ČSKe, prostřednictvím e-mailu, vzorový objednávkový formulář, 
se žádostí o zaslání objednávkových formulářů, na všechny akce začátkem roku, co nejdříve. Jedná se 
především o akce v překlenovacím období, kdy není možné splnit lhůtu 90 dnů pro objednání akce. 
 
Prezidium ČSKe bere na vědomí a schvaluje uvedený formulář jako oficiální dokument. 

2. Na základě nastavení podmínek pro objednání výjezdů, byla dne 24.11.2019, zaslána objednávka 
k výjezdu OV skupiny A na Karate1 Premiere League do Paříže.  

 
Byla přijata objednávka od RR ČSKe k zajištění výjezdu pro Olympijský výběr (OV) skupiny A, pro 
Veroniku Miškovou a Adrianu Crhonkovou, na soutěž Karate1, včetně trenérského doprovodu. 
 
Prezidium ČSKe bere na vědomí a schvaluje uvedený formulář, jako oficiální dokument. 

3. Prezidiu ČSKe, byla dne 28.11.2019, zaslána žádost o podporu pro rozhodčího Jaroslava Nekoly a 
Jaromíra Musila, a to v návaznosti na povinnost úhrady licence rozhodčí WKF a EKF.  

 
Na základě předloženého dokumentu se jedná o podporu úhrady licence WKF/EKF pro jmenované 
rozhodčí v celkové výši 500 CHF a 400 EUR. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dva členy, kteří 
aktivně pomáhají při chodu svazu, je uvedená částka přiměřenou a odpovídá podpoře.  
 
Prezidium ČSKe, elektronickou formou dne 03.12.2019, schvaluje výše uvedenou žádost a žádá 
sekretariát o úhradu licencí, na základě předložených platebních informací. 

4. Prezidiu ČSKe, byla dne 28.11.2019, zaslána žádost od RR ČSKe o zkrácení termínu objednání 
výjezdu pro ME mládeže v Budapešti.  

 
Na základě předloženého dokumentu, RR ČSKe žádá o zkrácení termínu, pro odeslání objednávky 
výjezdu pro ME mládeže 2020, z 90denní lhůty na 80 dnů. Odůvodněním je konání MČR jeden (1) den 
po stanoveném termínu a dále v návaznosti na soutěže, které jsou ve sledování, vydané před 
stanoveným limitem, kdy na soutěži Karate1 – Youth League v Itálii, mělo být rozhodnuto o 
nominovaných osobách.  
Prezidium ČSKe, elektronickou formou dne 02.12.2019 stanovuje, pro tento výjezd, úpravu 
odevzdání objednávky výjezdu s následujícím postupem: 

a. odeslání objednávky výjezdu v termínu do 7.12.2019 (akce se koná 7.2.2020, což je 
60 dní před akcí) s tím, že bude odeslána objednávka pouze na počty bez jmenného 
seznamu! 

b. jmenný seznam bude zaslán na svaz 16.12.2019 (nejpozději do 23:59) 
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c. podmínkou je, že se nebudou lišit počty objednaných míst od objednávky zaslané k 
7.12.2019 (do 23:59) se jmenným seznamem, zaslaným 16.12.2019. 

5. Prezidiu ČSKe, byla dne 03.12.2019, zaslána žádost CLUBU KARATE PLZEŇ, ve věci finanční podpory 
činnosti mezinárodního rozhodčího, Marka Kubína.  

 
V přiloženém dokumentu je vyslovena žádost o podporu mezinárodního rozhodčího Marka Kubína, na 
činnost spojenou s výjezdy na MS, ME, Karate1. V dokumentu jsou uvedeny náklady jmenovaného 
rozhodčího na jednu sezónu a požadavek o proplacení 1/10 nákladů.  
Tato žádost byla přijata v minulosti prostřednictvím Komise rozhodčích ČSKe, která na uvedenou 
záležitost v rámci svého jednání reagovala a v konkrétním případě i schválila jmenovanému podporu 
formou úhrady licence WKF a EKF (250 CHF a 200 EUR). 
 
Komise rozhodčích dále informovala, že ze svého rozpočtu pro rok 2019, uvolní na úhradu licence 
WKF/EKF pro tyto mezinárodní rozhodčí: 

• Josef Polák (EKF) 

• Mgr. Jakub Tesárek (WKF/EKF) 

• Mgr. Josef Rajchert (EKF) 

• Marek Kubín (WKF/EKF) 
 
Prezidium ČSKe bere tuto záležitost jako vyřízenou, prostřednictvím Komise rozhodčích ČSKe. Dále 
prezidium zdůrazňuje, že je třeba v případě zasílání jednotlivých požadavků, brát v úvahu 
dlouhodobé plánovaní činností. Viceprezident pro ekonomiku upozorňuje, že na podporu rozhodčích 
není žádný grant MŠMT. Situace se musí se řešit z rozpočtu KR ČSKe. 

6. Prezidiu ČSKe, byl dne 08.12.2019, zaslán návrh na složení pořadatelské komise pro přípravu ME 
2022 v Praze.  

Na základě úkolu z předešlého jednání, byl prostřednictvím Viceprezidenta pro sport, zaslán návrh na 
složení pořadatelské komise pro přípravu ME 2022 v Praze, v následujícím složení: 

Řídící Výbor    Prezidium ČSKe (Ing. J. Boček, MBA, J. Musil, S. Svoboda)  

• Pořadatelský úsek  Michal Kopecký  

• Organizační úsek  Kamil Guzek (člen VV) 

• Rozhodcovský úsek  Mgr. Josef Rajchert (člen VV) 

• Komunikační úsek  Petra Adamiecová (sekretariát)  

Dále bylo navrženo, aby jmenovaní vycestovali na ME juniorů v Budapešti, za účelem sběru a zjištění 
potřebných podkladů pro hladký průběh soutěže ME 2022 v Praze. Prostřednictvím prezidenta ČSKe 
by bylo vhodné zajistit možnosti nahlédnutí do zákulisí. 

Prezidium ČSKe, na svém jednání 08.01.2020, schvaluje zajištění výjezdu na ME mládeže v Budapešti 
pro členy prezidia a dále pak pro Michala Kopeckého, Kamila Guzka, Mgr. Josefa Rajcherta. Pověřuje 
sekretariát k zajištění potřebných náležitostí pro výjezd. 
 
Zodpovědná osoba:     Slavomír Svoboda, termín do 15.02.2020 

Prezidium ČSKe, na svém jednání, dále pověřuje Ing. Jiřího Bočka, MBA k dojednání možnosti 
součinnosti, při zajištění sběru dat, pro pořadatelský tým výše zmiňovaného složení.  
 
Zodpovědná osoba:     Ing. Jiří Boček, MBA, termín do 15.02.2020 
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7. Prezidiu ČSKe, byl dne 08.12.2019, zaslán návrh polepu automobilu MERCEDES, zakoupeného 
z investiční dotace.  

Na základě e-mailové komunikace byly zhotoveny návrhy polepů MERCEDES pro ČSKe. Dále bude, dle 
předloženého návrhu, představeno jedno vzorové vozidlo, s ukázkou provedení polepů pro ostatní 
vozidla. 
Návrh polepů: 

Cena polepu, dle reklamního studia, činí 6.100, - Kč + DPH, a v případě vyhotovení v různých 
barevných provedení typů vozů, bude provedena úprava červené nebo modré barvy, které budou 
nahrazeny bílými foliemi pro zvýraznění provedení. 
 
Prezidium ČSKe, elektronickou formou ze dne 12.12.2019, schvaluje předložený návrh a schvaluje 
navržený rozpočet na jedno zkušební vozidlo modré barvy. Provedený vzorový vůz bude předveden 
na dalším jednání Prezidia dne 08.01.2020 
 
Zodpovědná osoba:      Jaromír Musil, termín do 08.01.2020 

8. Prezidiu ČSKe, byla dne 13.12.2019, zaslána žádost od Jaroslava Nekoly, ve věci působnosti jako 
rozhodčí nad 65 let, které je omezeno dle směrnice KR ČSKe.  

 
Dokument obsahuje žádost působení rozhodčího Jaroslava Nekoly, jako rozhodčího v roce 2020 na 
soutěžích ČSKe, WKF a EKF. 
 
Prezidium ČSKe, elektronickou formou dne 16.12.2019, schvaluje uvedený dokument a doporučuje 
jmenovaného rozhodčího zařadit do seznamu rozhodčích pro rok 2020 na akce ČSKe, EKF a WKF.  

9. Prezidiu ČSKe, byl dne 15.12.2019 zaslán, Radou reprezentace ČSKe, návrh nominace na ME 
mládeže 2020 v Budapešti.  

 
V přiloženém dokumentu je navrženo v Draftu „A“ (skupina A nového systému), na náklady svazu, 
zařazení celkem 10 závodníků. Dále pak v Draftu „C“ (skupina B nového systému), celkem 17 závodníků. 
Jako trenérský doprovod bylo navrženo celkem 5-6 trenérů. Vzhledem k destinaci a včasnému 
objednání výjezdu, není proti tomuto návrhu, žádných námitky.  
 
Prezidium ČSKe, elektronickou formou dne 16.12.2019, schvaluje přiloženou nominaci na ME 
mládeže 2020 v Budapešti. Rada reprezentace je zodpovědná v dodržení podmínek výjezdu pro 
skupinu B, které byly dohodnuty na jednání PR 04/2019. Zejména v bodě 5.2.1.(v bodech 1-5). 
Zodpovědná osoba, pro dodržení následujících bodů, je předsedkyně RR ČSKe paní Petra Piskačová, 
která předloží informace o výjezdu.   
 
Zodpovědná osoba:      Petra Piskačová, termín do 01.02.2020 
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10. Prezidium ČSKe, obdrželo dne 16.12.2019 vyjádření od zákonného zástupce závodníka Petra 
Podrábského, ve věci STORNA výjezdu na MS WKF Chile. Toto vyjádření bylo zasláno na základě 
žádosti o vysvětlení nedodržení závazné přihlášky, dne 4.12.2019, Viceprezidentem pro sport 
Jaromírem Musilem. 

 
Na základě pověření prezidia ČSKe byl pověřen Viceprezident pro sport Jaromír Musil k zajištění 
veškerých podkladů k vzniklé situaci, tak aby byly učiněny kroky k nápravě a situace se v budoucnu 
neopakovala. Podklady ze strany ČSKe byly zaslány dne 4.12.2019 jak prezidiu, tak jmenovanému, který 
byl vyzván, aby se do 15 dnů k uvedené záležitosti vyjádřil (aby byly známy, jak informace od ČSKe, tak 
od jmenovaného).  
 
Prezidium ČSKe bere přiložené dokumenty na vědomí a předává uvedené dokumenty Kontrolní 
komisi ČSKe k prošetření. Prezidium navrhuje vytvoření nezávislé skupiny lidí, kteří posoudí 
uvedenou situaci a vydá stanovisko dalšího postupu k rukou prezidia ČSKe. Navrženi do této 
nezávislé skupiny jsou Jaroslav Nekola, Mgr. Robert Musil a Mgr. Jiří Kotala. 
 
Zodpovědná osoba:      Jaroslav Nekola, termín do 08.03.2020 

11. Prezidiu ČSKe, byl dne 18.12.2019, zaslán upravený návrh rozpočtu státní reprezentace pro rok 
2020 a současně předložen návrh rozpočtu TM (Talentované mládeže), jako přípravné skupiny 
závodníků pro domácí šampionát ME 2022 v Praze.  

 
Na základě předešlého jednání, s radou reprezentace, byla vyžadována prezidiem úprava rozpočtu 
Státní reprezentace a to na max. výši 1.900.000, - Kč.  
Dále, dle dohody s prezidiem, bylo diskutováno vytvoření širšího výběru mládežnické reprezentace, 
která v době konání ME 2022 v Praze bude splňovat odpovídající kategorie tak, aby byl naplněn domácí 
šampionát co nejvíce konkurenceschopnými závodníky, odpovídající pro start na ME 2022. Navrhovaný 
rozpočet pro rok 2020, pro tento Výběr talentované mládeže (dále jen Výběr TM), je 450.000, - Kč, 
které se nesmí použít pro účast na soutěžích v zahraničí. 
 
Prezidium ČSKe, na svém jednání bere přiložený materiál na vědomí. Při sestavování rozpočtu pro 
rok 2020, bude k němu přihlédnuto a navrženo finanční rozložení pro obě sekce. 
 
Zodpovědná osoba:             Slavomír Svoboda, termín do 15.02.2020 

12. Prezidiu ČSKe, byla dne 30.12.2019, Komisí Rozhodčích ČSKe (dále jen KR ČSKe), zaslána žádost ke 
schválení rozhodčích, kteří mohou reprezentovat ČR v zahraničí na akcích WKF a EKF.  

 
Dokument obsahuje celkem sedm (7) mezinárodních rozhodčích, kteří jsou oprávněni k výjezdům na 
akce WKF, EKF (typu ME, MS, Karate1 – Premiere League, Series A a Youth League) a dále šest (6) 
rozhodčích, kteří jsou navrženi jako kvalifikovaní rozhodčí pro výjezdy na zahraniční akce, a to zejména 
ty, kteří se účastní na své vlastní náklady. 
 
Prezidium ČSKe, elektronickou formou dne 30.12.2019, schvaluje přiložený dokument v plném 
rozsahu a pověřuje Jaromíra Musila, ke zveřejnění dokumentu na webu ČSKe.  Tento dokument 
obsahuje seznam rozhodčích, kteří se mají možnost účastnit akcí na své vlastní náklady. Ostatní 
výjezdy musí být zahrnuty do rozpočtu KR ČSKe. 
 
Zodpovědná osoba:      Jaromír Musil, termín do 15.01.2020 
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13. Prezidiu ČSKe, byl dne 30.12.2019, zaslán požadavek KR ČSKe k možnosti plateb licencí rozhodčích 
v roce 2020, prostřednictvím databáze ČUBU.  

 
Na základě informací, obsažených v dokumentu, bude zřízena možnost elektronické platby licencí pro 
rok 2020 a to v termínu od 01.01.2020-15.01.2020 v rozsahu 1.-3. třídy rozhodčí ČSKe a odpovídající 
výši dle platné Ekonomické směrnice. Všechny ostatní možnosti, v pozdějším termínu, budou 
zpoplatněny navýšením ceny o 500,- Kč, k uvedené licenci.  
 
Prezidium ČSKe, elektronickou formou dne 30.12.2019, schvaluje uvedený dokument a pověřuje KR 
ČSKe k rozeslání na všechny rozhodčí ČSKe, dále pak Jaromíra Musila pověřuje k zaevidování do 
databáze ČUBU. 

14. Prezidiu ČSKe, byl dne 30.12.2019, prostřednictvím KR ČSKe, zaslán e-mail (stížnost) pana Marka 
Kubína, na neproplacení odměny funkce rozhodčího na MČR a odmítnutí zaplacení licence 
rozhodčího pro rok 2020, do doby provedení platby za uvedenou soutěž.  

 
Na základě informací, obsažených v dokumentu, byla vznesena otázka, k neproplacení odměny za 
funkci rozhodčího, při konání MČR 2019 a dále odmítnutí úhrady za licenci, do doby proplacení odměny 
za vykonanou funkci rozhodčího na MČR. Vzhledem k tomu, že uvedené informace, k vyplacení 
odměny za MČR, byla na KR ČSKe doručena z více míst prosí KR ČSKe o hromadné vyjádřeni.  
 
Viceprezident pro ekonomiku informuje, že odměny za soutěže se neposílají po ukončení soutěže, 
ale sumárně na konci čtvrtletí.  

15. Prezidiu ČSKe, byl dne 3.1.2020, zaslán požadavek od pana Mgr. Josefa Rajcherta ve věci podpory 
mezinárodní akce NORTHBOHEMIA.  

 
V předloženém dokumentu je žádost o materiální podporu pro soutěž, a to zejména zapůjčení tatami, 
stolů, židlí, TV, notebooků a ostatního možného vybavení k zapůjčení pro tuto akci. 
 
Viceprezident pro ekonomiku upozorňuje, že je třeba poslat žádost na jiný subjekt, protože 
výpočetní technika a ostatní příslušenství, je majetkem ČUBU. Nové tatami, dle vyjádření prezidenta 
by se nemělo půjčovat a schovat na ME pro 2022, z důvodu jeho poškození před šampionátem. 

16. Prezidiu ČSKe, byl dne 6.1.2020, zaslán návrh RR ČSKe, nominace na ME seniorů, konané v Baku ve 
dnech 25.-29.3.2020 

 
V přiloženém dokumentu je navrženo celkem jedenáct (11) závodníků v individuálních kategoriích, a 
další tři (3) závodníci, pro kumite team mužů. Všichni jmenovaní jsou v Draftu „A“ a tedy na náklady 
ČSKe. Celkem, včetně doprovodného týmu, je to 17 osob. 
 
Prezidium ČSKe, elektronickou formou dne 7.1.2020, neschvaluje uvedený dokument a žádá RR ČSKe 
o odůvodnění nominace a zodpovězení některých otázek. Při letmém pohledu se jedná o překročení 
rozpočtu, protože rozpočet na akci je 300.000, -. To by znamenalo, že výjezd na 1 osobu, by byl za cenu 
17.647, - Kč, což je cena, dle odhadu prezidia, nereálná. 
 
Prezidium ČSKe upozorňuje Radu reprezentace, aby dodržovala předepsané a schválené rozpočty 
tak, aby se neopakovala situace minulého roku, kdy byl rozpočet překročen skoro o 1/3 schváleného 
rozpočtu.   
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17. Prezidiu ČSKe, byl dne 8.1.2020, zaslán požadavek od KR ČSKe, na schválení Pravidel karate a jejich 
Dodatků pro rok 2020.  

 
Byla předložena komplexní Pravidla a Dodatky, pro rok 2020, a to zejména v návaznosti na nová 
pravidla světové organizace WKF, takzvaného bodového systému a některé dodatky pro soutěže v ČR, 
pod režií a záštitou ČSKe. 
 
Prezidium ČSKe, na svém jednání dne 8.1.2020, schvaluje přiložený dokument v plném rozsahu. Je 
nutné, aby byl dokument odeslán na korekci českého jazyka. Následně prezidium pověřuje Jaromíra 
Musila k zveřejnění na webu ČSKe. 
 
Zodpovědná osoba:      Jaromír Musil, termín do 15.02.2020 

18. Prezidiu ČSKe, byl dne 8.1.2020, předložen nový překlad pravidel WKF, platných od 1.1.2020,  
do českého jazyka. 
 
Dokument obsahuje překlad pravidel WKF platných od 1.1.2020 do českého jazyka. Překlad pravidel je 
proveden, pro snazší orientaci, se zvýrazněnými změnami. 
 
Prezidium ČSKe, na svém jednání dne 8.1.2020, schvaluje přiložený dokument v plném rozsahu, dále 
pověřuje Jaromíra Musila k zveřejnění na webu ČSKe. 
 
Zodpovědná osoba:      Jaromír Musil, termín do 15.01.2020 

19. Prezidiu ČSKe, byl dne 8.1.2020, zaslán požadavek sekretariátu ČSKe, ve věci výjezdu OV skupiny A 
do 50. místa, v den objednání.  

 
V návaznosti na nastavení nových pravidel, objednání výjezdu 90 dní před soutěží, kdy je ale dle 
systému uveřejněn ranking WKF 21 dní před soutěží, a není tedy možné ověření umístění v rankingu, 
a tím pádem není znám způsob podpory pro závodníka, která v případě do 50. místa je 80 % na náklady 
svazu v opačném případě závodník na 51. místě nemá podporu žádnou. Paní Adamieicová žádá o 
rozhodnutí, jakým způsobem postupovat. 
 
Prezidium ČSKe, na svém jednání dne 8.1.2020, navrhuje stanovení pozice závodníků 90 dnů před 
soutěží, bez ohledu na pořadí WKF, vydané 21. den před soutěží.  

20. Prezidiu ČSKe, byl dne 8.1.2020, zaslán kompletní seznam objednávek výjezdů státní reprezentace.  
 
Byl doručen soubor dokumentů, který zahrnoval uvedené podklady typu objednávka a nabídka od CK: 

• 01 – Karate1 Premiere League – Paříž, FRA  

• 02 – ME mládeže – Budapešť, HNG 

• 03 – Karate1 Premiere League – Dubai, UAE 

• 04 – Karate1 Premiere League – Salzburg, AUT 

• 05 – ME seniorů – Baku, AZB 

• 06 – Karate1 Premiere League – Rabat, MAK 
 
Prezidium ČSKe, na svém jednání dne 8.1.2020, pověřuje Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila 
k prozkoumání dokumentů a zaslání názoru k uvedeným problémům a situacím. Po vypracování 
těchto podkladů a následného odůvodnění Radou reprezentace, pověřuje Viceprezidenta pro 
ekonomiku Slavomíra Svobodu, k dořešení vzniklých situací a zajištění bezproblémového vyřešení 
komunikace s CK a RR ČSKe, tak aby nedošlo k přečerpání rozpočtu. 
CK bude vždy informována o schválené částce a tu nesmí překročit bez souhlasu prezidia ČSKe. 
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21. Na základě pořadatelské výzvy, zveřejněné na webu czechkarate.cz, ve věci pořadatelské činnosti 
Olympijského festivalu 2020 v Brně a Ostravě, bude Olympijský festival nově i v Praze.  

 
Na základě informací, od OV ČR, byl Olympijský festival rozšířen o město Prahu. Prezidium e-mailovou 
komunikací oslovilo všechny kluby na území města Prahy s možností o zapojení do projektu. Přihlásily 
se celkem 4 kluby z Pražského svazu karate a 1 mimo pražský klub, který nabídl záštitu a pořadatelství, 
v rámci Krajského svazu karate Vysočina. 
 
Prezidium ČSKe, na svém jednání 8.1.2020, na základě předložených nabídek, schvaluje jako 
pořadatele a zástupce pro ČSKe, SK KAMIWAZA KARATE, zastoupený Ing. Filipem Milerem. 
 
Rekapitulace zajištění Olympijského festivalu pro ČSKe ve spolupráci s OV ČR: 
 

• Praha  SK KAMIWAZA KARATE z.s.  Ing. Filip Miler 

• Brno  BUDO KAN, z.s.     Mgr. Veronika Mišková 

• Ostrava  KARATE TYGER SHOTOKAN  Bc. Lukáš Miklo 
 
22. Byl předveden první polepený vůz MERCEDES, schválený elektronickou formou, dle podkladů dne 

08.12.2019 
 
Ukázka vozu v barevném provedení modré barvy: 
 

     
 

     
Prezidium ČSKe, na svém jednání 8.1.2020, na základě předložených podkladů, schvaluje polepení 
ostatních vozů dle předloženého návrhu.  
 
Zodpovědná osoba:      Jaromír Musil, termín do 15.03.2020 



 

Str. 8 
 

23. Prezidiu ČSKe, byla dne 8.1.2020, zasána žádost Karlovarského krajského svazu, o podporu 
v pořádání ZODM 2020, kdy bylo karate doplněno k zimním sportům.  

 
Pořadatel ZODM 2020- sportu karate, které se uskuteční v Mariánských Lázní, ve dnech od 20.-
21.01.2020, v tomto dokumentu žádá o podporu formou materiálního vybavení pro dvě (2) zápasiště, 
včetně obsluhy časomíry a zajištění řízení soutěže STK. 
 
Prezidium ČSKe, na svém jednání dne 8.1.2020, schvaluje materiální zabezpečení soutěže ZODM 
2020 v Mariánských Lázních pro dvě (2) zápasiště, včetně řízení soutěže a obsluhy časomír. Ostatní 
náklady jsou náklady organizátora. Zodpovědnou osobou, pro vyřízení uvedených požadavků byl 
stanoven předseda STK ČSKe, Mgr. Jiří Kotala, jako zástupce ČSKe na ZODM 2020.  
 
Zodpovědná osoba:      Mgr. Jiří Kotala, termín do 15.01.2020 

24. Prezident ČSKe na jednání prezidia, navrhuje uspořádání Odborného grémia, které bylo navrženo, 
na VH ČSKe Jihočeským svazem karate, do Českých Budějovic, a to v době konání Národního 
poháru ČSKe v Českých Budějovicích 

 
Na základě vzneseného návrhu Jihočeského svazu karate (dále jen JčSKe), kdy se mají konat každoroční 
schůzky se členy odborných komisí (TMK, STK, Rozhodčí a RR) a diskutovat problematiky na úrovni 
krajských svazů v těchto úsecích. Jako první pořadatel se nabídl, na VH ČSKe. Ten navrhl finanční 
pokrytí akci. Prezident ČSKe navrhl termín konání 15.5.2020 v Českých Budějovicích, před konáním NP 
dorostu, juniorů, U21 a seniorů.  
 
Prezidium ČSKe, na svém jednání dne 8.1.2020, navrhuje uspořádání Odborného grémia, dne 
15.5.2020, a to nejdříve od 17:00 hodin. Navrhuje účast min. předsedů odborných komisí, což jsou 
čtyři (4) osoby, členy VV celkem sedm (7) osob a předsedy jednotlivých krajských svazů, tj. čtrnáct 
(14) osob + dvacet osm (28) a sob poradních za každý kraj – další dvě (2) osoby. Celkem je tedy 
předpoklad 53 osob.  
Prezidium pověřuje prezidenta svazu Ing. Jiřího Bočka, MBA, k dojednání uvedené akce a následné 
oslovení krajů, které bude provedeno pořadatelem akce. 

25. Prezidiu ČSKe, byla dne 17.11.2019, předložena žádost o podporu a záštitu nad soutěží v regionu 
Moravskoslezském, kdy se jedná Grand Prix Ostrava 2020.   

 
V návaznosti na zaslaný dokument, který obsahoval žádost o záštitu a podporou jedné z největších 
soutěží konané v tomto regionu, byl tento dokument přeložen na následujícímu jednání prezidia, kdy 
už budou známa přibližná čísla finančního zabezpečení činnosti svazu pro rok 2020.  
 
Prezidium ČSKe, na svém jednání dne 8.1.2020, navrhuje udělit záštitu nad soutěží Grand Prix 
Ostrava. Stanovení přesného obsahu záštity a pomoci, bude stanoveno po schválení rozpočtu na rok 
2020. 

26. Prezidiu ČSKe pověřuje Viceprezidenta pro ekonomiku k nákupu 2ks tatami pro JmSKe a JSK ČSKe 
jako mimosoudní vyrovnání a uzavření této kauzy.  

 
V návaznosti na mimosoudní vyrovnání je nutné dořešení nákupu 2ks tatami a dodržení dohody pro 
mimosoudní vyrovnání s JmSKe. 
 
Prezidium ČSKe, na svém jednání dne 8.1.2020, schvaluje nákup 2ks tatami YATE, za účelem 
mimosoudního vyrovnání. 
 
Zodpovědná osoba:             Slavomír Svoboda, termín do 01.06.2020 
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