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Zá pis Prezidiá Č SKe 02/2020  

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

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 11.02.2020 
 

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

 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 8.1.2020 navrhlo záštitu nad soutěží Grand Prix Ostrava. 
Stanovení přesné záštity a pomoci bude stanoveno po schválen rozpočtu na rok 2020. Dle dostupných 
informací prezidium navrhuje. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.2.2020 navrhuje záštitu Prezidenta ČSKe nad soutěží Grand 
Prix Ostrava a finanční podporu na turnaj ve výši 20.000, - Kč. Dále žádá o součinnost s turnajem 
státní reprezentaci ČSKe a zařadil tento turnaj jako soutěž ve sledování s následnou nominaci na 
soutěž a Komisi rozhodčí ČSKe při sestavení panelu rozhodčích na tomto turnaji za stanovených 
finančních podmínek na vrub organizátora akce.  

2. Prezidiu ČSKe na svém jednání 8.1.2020 navrhovalo pracovní setkání pod názvem „Grémia ČSKe“, 
které vzniklo na VH ČSKe na žádost JčSKe.   

 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 8.1.2020 navrhlo uspořádání schůzky při Národním poháru na 
území Jihočeského kraje a pověřuje Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila k zajištění komunikace 
mezi Prezidiem ČSKe a JčSKe ve věci minima pro uskutečnění schůzky.    
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.2.2020 schvaluje uskutečnění Odborného grémia ČSKe 
s následujícími podmínkami. Účast všech krajských svazů, členů odborných komisí. Podklady pro 
pracovní setkání bude zasláno na svaz nejpozději do 10.3.2020 a následně prezident svazu zajistí 
zaslání pozvánek a seznamu účastníků na akci, které byli stanoveny na předchozím jednání prezidia. 
Tato pozvánka by měla být poslána nejpozději 15.3.2020 tj. 2 měsíce před akci což je dostačující čas 
před akcí. 
 
Zodpovědná osoba:      Jaromír Musil, termín do 15.03.2020 

3. Prezidiu ČSKe byla dne 11.2.2020 zasláno vysvětlení nákupu oblečení pro státní reprezentaci od 
firmy „Alpine Pro“, které nebylo zahrnuto v rozpočtu.   

 
Prezidium ČSKe za základě upozornění viceprezidenta pro ekonomiku, že uvedené zboží není 
v rozpočtu, žádalo vysvětlení financování tohoto nákupu.    
 
Prezidium ČSKe v den jednání 11.2.2020 obdrželo prostřednictvím e-mailu vysvětlení od rady 
reprezentace ČSKe, a to že členové si toto zboží zakupují sami prostřednictvím serveru ČUBU.INFO. 
Cena odpovídá nákupu objednaného zboží a nebude čerpaná z rozpočtu státní reprezentace pro rok 
2020. Toto vysvětlení prezidium bere na vědomí. 
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4. Na Prezidium ČSKe byl dne 11.2.2020 panem Slavomírem Svobodou vznesen dotaz, který vzešel 
od členské základny ve věci zapůjčení (používání) nových WKF tatami zakoupené pro pořádání ME 
2022 v Praze.   

 
Prezidium ČSKe se na svém jednání usneslo, že WKF Approved tatami bude používáno pouze na MČR, 
a to z důvodu možného poškození ještě před konáním ME v Praze. 

5. Prezidium ČSKe byla dne 11.2.2020 zaslána RR ČSKe žádost o materiální zabezpečení pro 
soustředění reprezentace konané při soutěži 16.5.2020 v Soběslavi.    

 
Jedná se o spojení výjezdu technického vozidla pro konání NP dorostu, juniorů, seniorů U21 a zapůjčení 
tatami použité na této soutěži na jmenovaném soustředění, které se uskuteční ve stejné hale v neděli. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.2.2020 schvaluje výjezd technického vozidla a prodloužení 
o 1 den v místě konání, a to za účelem zabezpečení techniky pro soustředění reprezentace. Prezidium 
pouze žádá organizátora o zabezpečení ubytování pro řidiče, které bude splatné na náklady 
reprezentace. 

6. Prezidium ČSKe byla dne 11.2.2020 zaslána KR ČSKe žádost o schválení odměny pro mezinárodní 
rozhodčí na MČR stejným systémem jako v minulých 2 letech.    

 
Komise rozhodčích ČSKe žádá o pokračování se zajištěním 6 rozhodčích na MČR za účelem objektivního 
rozhodování na této významné akci. Finanční odměna pro rozhodčí tyto mezinárodní rozhodčí 
EKF/WKF činí 200€, které zahrnuje náklady na cestu a ubytování. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.2.2020 schvaluje úhradu maximálně 6 mezinárodních 
rozhodčích s licencí EKF nebo WKF za odměnu 200€ na osobu, které zahrnují cestovné a ubytování. 

7. Prezidium ČSKe byla dne 11.2.2020 zaslána komisí TMK informace o nutnosti zahájení vyřízení 
akreditace pro školení trenérů II. Třídy (licence B), které tento rok končí.    

 
Trenérsko-metodická komise ČSKe předkládá dokumenty a má prosbu s pomocí některých podkladů 
pro doplnění k žádosti a podpisu jednatelů ČSKe. 
 
Viceprezident pro ekonomiku nabízí vyřízení této akreditace prostřednictvím zastřešující organizace 
ČUBU, ale pokud TMK ČSKe chce tuto záležitost řešit sama bere prezidium tuto informaci na vědomí. 
V případě potřeby je možné, aby se komise TMK obrátil na p. Svobodu s pomocí o vyřešení této 
akreditace.  

8. Prezidium ČSKe byla dne 10.1.2020 zaslána Českou společností tělovýchovného lékařství žádost o 
vyplnění dotazníku a zapojení se do projektu preventivních prohlídek.    

 
Sekretariát svazu předal veškeré podklady obsahující v žádosti k projednání na prezidiu ČSKe a žádá o 
vydání postoje k této žádosti. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.2.2020 neschvaluje zaslání dotazníku, protože se jedná o 
záležitosti klubové úrovně a nebude tuto nabídku využívat svaz, ale kluby.  
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9. Prezidium ČSKe byla dne 7.1.2020 zaslána RR ČSKe prostřednictvím sekretariátu, paní 
Adamiecovou, žádost o zajištění výjezdu na ME seniorů v Baku, které dle nabídky reprezentace je 
o 100.000, - Kč levnější než předložený rozpočet nákladů od CK.    

 
Sekretariát svazu předal veškeré podklady pro srovnání kalkulace pro zajištění výjezdu na ME seniorů 
v Baku, a to CK ve výši 432.000, - Kč a kalkulace samovolného zajištění výjezdu prostřednictvím nákupu 
letenek na ČSKe, zajištění ubytování v místě a ostatní povinnosti ve výši 309.595, - Kč. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.2.2020 schvaluje všechny náklady, které poníží výši nákladů 
na akci, které jsou v rozporu s CK. Jedná se zejména o nákup letenek pro ME seniorů v Baku externí 
firmou a zajištění ubytování hotově na místě konání.  

10. Prezidium ČSKe byla dne 11.2.2020 prostřednictvím sekretariátu zaslána žádost od RR ČSKe o 
zapůjčení vozidla pro výjezd na Grand Prix Slovakia v Bratislavě.    

 
Sekretariát svazu byla předložena žádost o zapůjčení vozidla pro 9 osob (Toyota), které není ve 
vlastnictví ČSKe a jeho odůvodnění k výpůjčce pro uvedenou soutěž. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.2.2020 schvaluje zapůjčení vozidla Toyota od ČUBU pro 
státní reprezentaci a žádá sekretariát o vyřízení objednávky a zápůjčky vozu mezi svazy za 
stanovených podmínek. 

11. Prezidium ČSKe byla dne 11.2.2020 prostřednictvím sekretariátu zaslána žádost od RR ČSKe o 
vyřízení Platební karty pro radu reprezentace.    

 
Sekretariát svazu byla předložena žádost o dořešení úkolu z předchozího jednání, a to zrušení Kreditní 
karty na jméno M. Hýsek a vytvoření nové Kreditní karty na jméno Petra Piskačová, která bude pro 
účely nutných nákladů na výjezdech a platbu startovného přes PayPal a jiné. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.2.2020 schvaluje předloženou žádost a ukládá prezidentovi 
svazu k dořešení této situace. 
 
Pověřená osoba: Jiří Boček     Termín splnění: do 30.4.2020 

12. Prezidium ČSKe byla dne 29.01.2020 zaslána data pro vložení podkladů možných účastníků OH2020 
do systému ČOV.    

 
S blížícími se olympijskými hrami v japonském Tokiu začíná období sběru akreditačních dat. Uzávěrka 
pro vkládání a editaci akreditačních záznamů bude v pondělí 23. března 2020 ve 23:59. V tento okamžik 
je nutné mít všechny záznamy všech účastníků kompletně vyplněné! RR ČSKe pověřuje vyřešením této 
záležitosti p. Petra Beníška člena RR ČSKe. 
 
Prezidium ČSKe bere tuto informaci na vědomí a pověřuje Petra Beníška, PhD ke sběru dat a vložení 
do systému ČOV. 
 
Pověřená osoba: Petr Beníšek     Termín splnění: do 23.3.2020 

13. Prezidium ČSKe byla dne 11.2.2020 prostřednictvím Viceprezidenta pro sport přednesen návrh na 
prodloužení platnosti Olympijského výběru 2019 pro kvalifikaci na OH 2020 do konce kvalifikačního 
období na OH.    
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Viceprezident pro sport Jaromír Musil informoval o stávající situaci, kdy dokument byl schválen pro rok 
2019 a je nutné schválit nový nebo schválit prodloužení dokumentu z roku 2019. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.2.2020 schvaluje prodloužení dokumentu „Nominační 
kritérium Olympijského Výběru 2019“ pro nominaci na OH 2020 v Tokyu a to do konce května 2020. 
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