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Zá pis Prezidiá Č SKe 03/2020  

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

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 20.05.2020 
 

1. Prezidiu ČSKe byl dne 12.02.2019 zaslán PaedDr. Radimem Pavelkou report ze schůzky s VSC MŠMT 
na kterém svaz za TMK jmenovaný zastupoval.   

 
Výpis z reportu v krátkých bodech obsahoval: 

a) V minulosti bylo podporováno údajně jen 15 sportovců, tento koncept počítá se 400. Byly 
vytvořeny kvóty pro každou VŠ vzhledem k jejich počtu studentů v Bc. a Mgr. studijních 
programech, vzhledem k počtu studentů účastnících se ME, MS LOH, AMS a dalších 
univerzitních soutěžích. Každá škola má tedy kvótu na x sportovců (např. UK 60) 

b) Byly představeny kritéria zařazení sportovce do VSC vzhledem k jeho sportovním úspěchům 
(kategorie A až E, viz prezentace) a s tím souvisí výše stipendia. 

c) O tom, kdo bude za VŠ zařazen bude rozhodovat koordinátor VŠ, který je určený na každé 

participující VŠ. 
d) Úkolem ČSKe bude pouze zkontrolovat tento seznam, který nám bude údajně zaslán. Na 

základě této informace bude potvrzovat členy státní reprezentace prostřednictvím prezidenta 
svazu. 

e) Slíbené prezentace svaz od VSC MŠMT obdrželo prezidium dne 17.2.2020. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 bere tyto informace na vědomí. Prezident svazu 
potvrzuje, že průběžně již byli někteří studenti potvrzeni na základě doporučení RR ČSKe.  
 

2. Prezidium ČSKe byla dne 12.2.2020 prostřednictvím Viceprezidenta pro sport na žádost Komise 
rozhodčích přednesen návrh na změnu ohodnocení rozhodčích na soutěžích ČSKe.    

 
Viceprezident pro sport Jaromír Musil informoval o žádosti o úpravu odměn pro rozhodčí, a to 
v následující výši dle jednotlivých tříd z důvodu motivace pro zvýšení si kvalifikace: 

• Hlavní rozhodčí    6.500,- Kč 

• Manažér tatami   5.000,- Kč 

• Rozhodčí 1. třídy   3.000,- Kč 

• Rozhodčí 2. třídy   2.700,- Kč 

• Rozhodčí 3. třídy   2.400,- Kč 

• Rozhodčí 4. třídy   2.000,- Kč 

• Ostatní zůstává nezměněno dle platné ekonomické směrnice. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 schvaluje v plném rozsahu předložený návrh a 
pověřuje Jaromíra Musil k zapracování do ekonomické směrnice ČSKe. 
 
Pověřená osoba: Jaromír Musil                 Termín splnění: do 30.06.2020 
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3. Prezidiu ČSKe byl dne 12.2.2020 prostřednictvím Viceprezidenta pro ekonomiku předložen návrh 
rozpočtu pro rok 2020, který bude přednesen na jednání s VV ČSKe.    

 
Viceprezident pro ekonomiku informoval o skutečnosti snížení min. o 10 % na všech dotačních 
projektech, a to z důvodu konání OH a přechodu na nového poskytovatele dotací „Národní sportovní 
agenturu“. Kompletní rozpočet bude zaslán na prezidium v elektronické podobě nejpozději do konce 
měsíce února 2020. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 20.2.2020 schvaluje předběžný návrh rozpočet pro rok 
2020 k předložení Výkonnému výboru ČSKe ke schválení: 
 

Příjmy z dotací a předpokládané příjmy z činnosti 

    
Návrh výdajů na činnost pro jednotlivé úseky 

  
          

POLOŽKA ČÁSTKA   POLOŽKA ČÁSTKA 

Reprezentace  1 699 200,00 Kč   Reprezentace 1 959 000,00 Kč 

Talentovaná mládež 1 687 000,00 Kč   Talentovaná mládež 1 990 000,00 Kč 

Organizace sportu 6 983 250,00 Kč   Soutěže ČP(NP) 1 390 000,00 Kč 

Komise rozhodčích 110 000,00 Kč   Soutěže MČR 100 000,00 Kč 

Startovné soutěže 405 000,00 Kč  Rozhodčí soutěže 1 157 000,00 Kč 

Školení trenérů 80 000,00 Kč   Pořadatelé soutěží 500 000,00 Kč 

CELKEM 10 964 450,00 Kč   Komise rozhodčích  375 000,00 Kč 

      Trenérsko-metodická komise 300 000,00 Kč 

      Sportovně-technická komise 168 000,00 Kč 

POLOŽKA ČÁSTKA   Startovné  300 000,00 Kč 

Příjmy celkem 10 964 450,00 Kč   ME 2022 - rezerva 500 000,00 Kč 

Výdaje celkem 10 964 450,00 Kč   Režijní náklady + rezerva 2 225 450,00 Kč 

Rozdíl 0,00 Kč   CELKEM 10 964 450,00 Kč 

      

 
 
Prezidium pověřuje Viceprezidenta pro ekonomiku k vytvoření dokumentu s jednotlivým členěním, 
který bude zaslán na VV ČSKe ke schválení. Termín do dalšího jednání prezidia. 

4. Prezidiu ČSKe byla dne 18.2.2020 prostřednictvím STK ČSKe zaslaná úprava soutěžního řádu 
s úpravami pro rok 2020.    

 
Prezidium návrh soutěžního řádu přesouvá na schválení na nejbližším jednání prezidia ČSKe z důvodu 
obsáhlosti dokumentu, chce mít čas k prostudování. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou schvaluje dne 26.2.2020 přeložení projednání na nejbližším 
jednání prezidia ČSKe. 

5. Prezidium ČSKe byl dne 27.2.2020 prostřednictvím předsedy JčSKe Bc. Jiřího Faktora zaslán návrh 
pozvánky Odborného grémia ČSKe konaného dne 15.5.2020 v Soběslavi.    

 
Viceprezident pro sport Jaromír Musil tyto podklady zaslal prezidentovi ČSKe k dořešení této akce, 
jak bylo stanoveno prezídiem na posledním jednání. K dokončení a odsouhlasení byl pověřen 
prezident svazu Jiří Boček. 
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6. Prezidiu ČSKe byl dne 27.2.2020 prostřednictvím PaedDr. Radima Pavelky zaslán dokument 
vypracovaný k zajištění Akreditace trenér II. Třídy karate.    

 
Originál dokumentu akreditace byl přijat Viceprezidentem pro sport Jaromírem Musilem. Po podpisu 
těchto dokumentů byl dokument předán prezidentovi ČSKe k podpisu, jako statutárnímu orgánu ČSKe 
a následně předány k dořešení této záležitosti předsedovi TMK Michalu Hrubému. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 10.3.2020 pověřuje Michala Hrubého k vyřízení 
akreditace trenér II. Třídy karate a žádá o zaslání informací ke dni vyřízení žádosti. 
 
 
7. Prezidiu ČSKe byl dne 3.3.2020 prostřednictvím předsedkyně RR ČSKe Petry Piskačové zaslán 

dokument „Žádost o schválení rozpočtu pro juniory a Talentované mládeže pro rok 2020 
 
Prezidium na základě doporučení Viceprezidenta pro ekonomiku Slavomíra Svobody navrhuje 
dodržení rozpočtu státní reprezentace pro rok 2020 z dotací MŠMT ve výši 1.900.000, - a následně 
spolupráce s TmRS ke spolupráci se zabezpečením činnosti talentované mládeže. Kategorie Juniorů 
spadá do státní reprezentace a nemůže být tedy rozpočet navýšen. Zejména z důvodu nejasných 
podmínek v roce 2020 od MŠMT. 
 
 
8. Prezidiu ČSKe byla dne 6.3.2020 prostřednictvím předsedkyně RR ČSKe Petry Piskačové zaslána 

žádost ke zrušení výjezdu na Karate1 – Premiere League v Madridu z důvodu rizika COVID-19.  
 
Prezidiu bylo předloženo vysvětlení rizika seniorské reprezentace v návaznosti na přímou kvalifikaci na 
OH v Paříži v červnu 2020. rada reprezentace vznesla návrh využití těchto financích prostředků pro 
výjezd na Karate1 Youth League na Kypru. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 9.3.2020 schvaluje uvedený záměr s podmínkou dodržení 
plánovaného rozpočtu státní reprezentace ve výši 1.959.000, - Kč.  
 
 
9. Prezidiu ČSKe byla dne 9.3.2020 prostřednictvím předsedkyně RR ČSKe Petry Piskačové zaslána 

žádost k výjezdu na ME seniorů v Baku a stav tohoto výjezdu.  
 
Prezidium na základě předložené žádosti pověřuje sekretariát svazu k zjištění a dořešení celé situace 
i v návaznosti na problémy v oblasti COVID-19. 
 
 
10. Prezidium ČSKe byl dne 11.3.2020 prostřednictvím ČOV zasláno blahopřání k zařazení karate na 

ODM 2021 a žádá o stanovení zástupce pro komunikaci za svaz.  
 
Dokument obsahoval informační data k plánované akci a zaslání kontaktní osoby za svaz v jednání 
s ČOV v této záležitosti. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 11.3.2020 schvaluje Viceprezidenta pro sport ke 
komunikaci s ČOV ve věci ODM 2021.  
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11. Prezidium ČSKe byl dne 12.3.2020 prostřednictvím předsedkyně RR ČSKe Petry Piskačové zaslána 
žádost ke zrušení výjezdu na ME seniorů v Baku v souvislosti s COVID-19.  

 
Důvodem je neopakování se situace z výjezdu na MS WKF Chile a k riziku ochrany jak trenérů, tak 
závodníků. Na základě informací prezidenta svazu Jiřího Bočka, vedení EKF zvažuje zrušení akce 
z důvodu hrozící pandemie. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 12.3.2020 schvaluje tento návrh a ruší výjezd na ME EKF 
seniorů v Baku, AZB.   
 
 
12. Na základě nařízení vlády České republiky, která vyhlásila od čtvrtka 12.3.2020 od 14:00 nouzový 

stav a s tím související další bezpečnostní opatření v rámci ochrany obyvatelstva před šířením 
koronaviru COVID-19 navrhuje prezident svazu Jiří Boček zastavení všech sportovních akcí na dobu 
nejméně 30 dnů. 

 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 12.3.2020 schvaluje předložený návrh v plném rozsahu. 
 
 
13. Prezidium ČSKe byl dne 19.3.2020 prostřednictvím emailu od p. Josefa Poláka s žádostí záštity nad 

Pohárem Nadějí v České Lípě konané 4.4.2020.  
 
Prezident vyslovil obavy, že je vysoká pravděpodobnost, že se akce v uvedený termín neuskuteční a 
žádá pořadatele o podrobné informace, obsahu a rozsahu záštity, která v dokumentu není obsažena. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 20.3.2020 pověřuje k dořešení uvedené situace komisi 
STK Mgr. Jiřího Kotalu, která má za úkol ve spolupráci s KR ČSKe stanovení podmínek záštity a rozsah, 
který bude zanesen do pořadatelské směrnice.   
 
Zodpovídá: Mgr. Jiří Kotala      Termín splnění: 30.4.2020 
 
 
14. Prezidiu ČSKe byla dne 30.3.2020 prostřednictvím MŠMT zaslána výzva k zápisu sportovců a 

trenérů do REJSTŘÍKU SPORTU, a to nejpozději do data 31.5.2020.  
 
Obsahem dokumentu je i odůvodnění a výzva k zajištění nápravy.  Systém zápisu do Rejstříku sportu 
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“). 
Platný zápis dle novely zákona je jméno, příjmení, rodné číslo, sportovec nebo trenér a druh sportu.  
 
Viceprezident pro sport Jaromír Musil elektronicky informoval prezidium, že už v předstihu byla tato 
povinnost zaslána členské základně od poskytovatele serveru pana Mulače a následně byl vypracován 
dokument pro rychlý zápis (nápověda) pro splnění této podmínky. Bohužel bylo konstatováno, že 
členská základna tento proces trvá v rámci COVID-19. Kluby v současné době nejsou schopny tato data 
dodat.  
 
Prezidium ČSKe bylo vyzváno k zaslání prohlášení na MŠMT, že data uvedená v žádostech jsou platná 
a svaz usilovně pracuje na nápravě v co nejkratším čase. Stanovený termín z MŠMT byl 31.5.2020. 
 
 
15. Prezidiu ČSKe byl dne 1.5.2020 prostřednictvím Petra Beníška zaslán dokument k možnosti 

uspořádání soutěže v Českých Budějovicích ve dnech 5.-7.6.2020.  
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Prezidiu ČSKe byl přednesen návrh na spuštění soutěží v rámci rozvolňování od 11.5.2020, kde 
v dokumentu NSA je stanoven způsob a dodržení bezpečnostních rizik. 
Prezident svazu informuje, že není možné dodržet některé podmínky, například při kumite 2 metry od 
sebe, které nám brání ke spuštění soutěží a prosí k obezřetnosti v této záležitosti. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 5.3.2020 neschvaluje tyto kroky. Prezidium schvaluje 
zahájení soutěžního kalendáře až od září 2020 pro soutěžní aktivity. Školení a doškolení je v  rámci 
dodržení nařízení povoleno. 
 
16. Prezidiu ČSKe byly dne 20.5.2020 předloženy plány STK pro sportovní kalendář v rámci změn 

způsobené COVID-19 
 
Prezidiu ČSKe byly předloženy 2 možnosti uspořádání turnajů. Bohužel je nutné konstatovat, že 
z důvodu vzniklé Pandemie a paralyzace všech sportů je o pronájem hal v současné době velká 
poptávka. Z tohoto důvodu přistoupila k navrženému výběru uskutečnit dvoudenní soutěže, kdy 
v sobotu budou kategorie dorostu, juniorů, seniorů a U21 a v neděli pak všechny žákovské kategorie, 
kdy v současné době jsou v důsledku COVID-19 plánovány 2 kola žáků a 3 kola dorost, juniorů, seniorů 
a U21. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 schvaluje tuto úpravu kalendáře na rok 2020 
v navrženém rozsahu. Pověřuje předsedu STK k vypracování informačního dokumentu, který bude 
zveřejněný na webu svazu nejpozději do 15.6.2020. 
 

Datum Turnaj Město 

 
04.04.2020 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 1.kolo Česká Lípa  

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

30.05.2020 NP žactva - 1.kolo Lovosice  

26.09.2020 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 1.kolo Olomouc  

27.09.2020 NP žactva - 1.kolo Olomouc  

04.10.2020 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 2.kolo Praha  

24.10.2020 NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů - 3.kolo Dubňany  

25.10.2020 NP žactva - 2.kolo Dubňany  

01.11.2020 NP žactva - 3.kolo Soběslav  

28.11.2020 Kvalifikační turnaj                                                                                          Praha  

29.11.2020 MČR Beginner Praha 
 
 

12.-13.12.2020 Mistrovství ČR Pardubice  

  
Zodpovídá: Mgr. Jiří Kotala      Termín splnění: 15.6.2020 
 
17. Prezidiu ČSKe byly dne 20.5.2020 předloženy žádosti Komise rozhodčích ČSKe k proplacení nákladů 

za ME mládeže v Budapešti. 
 
Prezidiu ČSKe byly vyčísleny a předloženy s žádostí o proplacení náklady rozhodčích za ME mládeže 
2020, které budou uhrazeny z rozpočtu Komise rozhodčích ČSKe. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 schvaluje tuto žádost v  plném rozsahu a pověřuje 
sekretariát k dořešení celé záležitosti. 
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18. Prezidiu ČSKe byly dne 20.5.2020 předloženy žádosti Komise rozhodčích ČSKe k stanovení 

splatnosti odměn rozhodčích za soutěže. 
 
Prezidiu ČSKe byl předložen požadavek KR ČSKe na základě, kterých by bylo možné zodpovězení otázek 
některých rozhodčích ČSKe ve věci vyplácení odměn. 
Na základě doporučení Viceprezidenta pro ekonomiku pana Slavomíra Svobody bylo navrženo a 
schváleno následující usnesení, které bude zapracované do ekonomické směrnice ČSKe.  
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 schvaluje tuto žádost a stanovuje průběžné kvartální 
vyplácení s nejzazším termínem vyplácení odměn za leden až 1.prosinece do konce roku tj. 31.12. 
současného roku a odměny za soutěže od 2.-31.12. budou vyplaceny v roce následujícím. 
 
19. Prezidiu ČSKe byl dne 20.5.2020 předložen Viceprezidentem pro sport Jaromírem Musilem nový 

server „EVIDENCE.CZECHKARATE.CZ“, který bude sloužit k synchronizaci soutěží karate v ČR. 
 
Prezidiu ČSKe bylo předloženo vytvoření nového serveru, který bude zveřejňovat události karate v ČR. 
Primárně tento server bude sloužit pro ČSKe a Krajské svazy. V rámci naplnění této databáze zde budou 
uveřejněny všechny akce nadřazených složek, tedy WKF a EKF. V případě zájmu je možné naplnění 
databáze ze strany členských svazů ČUBU, kteří mají náplň činnosti stylových organizací karate. 
Správcem serveru bude Viceprezident pro sport a komise STK ČSKe.  
Přístupy budou vytvořené taktéž pro všechny členy odborných komisí a krajských STK. 
 
Na základě doporučení Viceprezidenta pro ekonomiku pana Slavomíra Svobody byla navržena úprava, 
a to v rozsahu rozdělení akcí WKF, EKF a ČSKe, které budou umístěny do horní části webu ČSKe 
(www.czechkarate.cz) a dále ve spodní části všechny události krajských svazů ČSKe. Ostatní akce budou 
zveřejněny pouze na serveru https://ranking.czechkarate.cz v sekci kalendář. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 bere veškeré informace na vědomí, souhlasí 
s připomínkami a schvaluje tento projekt. 
 
20. Prezidiu ČSKe byly dne 20.5.2020 byl předložen návrh o zřízení TmRS a rozdělení finančních 

prostředků pro TmRS (dříve SCM) na rok 2020. 
 

Prezidiu ČSKe prostřednictvím viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila, byla přednesena zpráva o 
činnosti TmRS v roce 2019 a v rámci urychlení činnosti, také v rámci COVID-19, byl navržen postup, 
schválení a činnost. Byl předložen návrh rozdělení finančních prostředků pro rok 2020. 
 
I přes skutečnost zaslání dne 7.10.2019 schválenou Organizační směrnice TmRS s výzvou všem 
vedoucím TmRS pro rok 2019 k zaslání žádosti na další období začátkem roku 2020.  Tato žádost měla 
být, dle tohoto mailu, zaslána do 15.1.2020 na prezidium ČSKe. Bohužel musíme konstatovat, že do 
dnešního dne ČSKe neobdrželo ani jedinou žádost!  
Komise Talentované mládeže ČSKe, jmenovitě pan Michal Hrubý, se v komunikaci s Viceprezidentem 
pro sport přimlouvá k zachování TmRS i pro rok 2020. 
 
V této souvislosti předkládá Viceprezident pro sport Jaromír Musil, žádost o prodloužení platnosti 
všech stávajících TmRS pro rok 2019 s platností do 31.12.2020. A to zejména z důvodu pandemie 
COVID-19, kdy nebylo možné akce TmRS uskutečnit, a dále možné délce oznámení o vypsání nových 
TmRS, schválení, rozdělení a jiné souvislosti by celý proces trval minimálně do září. Z tohoto důvodu 
navrhujeme prodloužení platnosti všech stávajících TmRS na rok 2020. 
 

http://www.czechkarate.cz/
https://ranking.czechkarate.cz/
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Klíč pro stanovení finanční podpory byl stanoven v Organizační směrnici TmRS zveřejněnou na webu 
svazu. Kde se uvádí, že do TmRS (dříve SCM, SpS) mohou být zařazeni pouze nominovaní závodníci na 
MČR a MČR Beginner, a to do dvou skupin. Do užšího TmRS je nominovaný medailista z MČR a MČR 
Beginner a statut širšího výběru získávají všichni nominovaní na MČR a MČR Beginner.  
 
Na základě tohoto byl prezidiu navržen klíč pro rozdělení TmRS pro rok 2020: 

 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 schvaluje prodloužení stávajících TmRS 2019 pro 
období od 01.01.2019 do 31.12.2020. Dále schvaluje navržený klíč pro rozdělení finančních 
prostředků pro rok 2020 v předloženém rozsahu. Finanční prostředky budou vyúčtovány oproti 
Fakturaci na ČSKe za podmínek splnění dotačního programu TALENT 2020. 
 
21. Prezidium ČSKe bylo dne 20.5.2020 informováno Viceprezidentem pro sport o konané schůzce 

k ODM 2021, které se uskuteční v Olomouci v roce 2021. 
 
Viceprezident pro sport informoval o proběhlé schůzce s Olomouckým krajem, kde byl pověřen 
Olomoucký svaz karate ČSKe v zastoupení předsedy pana PaedDr. Michala Hrubého, PhD. 
k pořadatelství ODM 2021 a komunikací s Olomouckým krajem. Olomoucký kraj vyslovil prosbu 
s pomocí ČSKe se zabezpečením této soutěže.  
 
Viceprezident pro sport navrhl záštitu nad soutěží ČSKe a zajištění podpory ve stejných parametrech 
jako tomu bylo v minulých letech. Olomoucký kraj vyslovil žádost o vytvoření streamu ze soutěže.   
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 schvaluje pořadatele Olomoucký svaz karate ČSKe 
pro tuto soutěž. Dále schvaluje podporu soutěže v zajištění materiálního zabezpečení soutěže, 
nominace rozhodčích pro ODM 2021, kteří budou hrazeni na základě schváleného rozpočtu 
z finančních prostředků Olomouckého kraje. Dále přislibuje možnost uspořádat stream ze soutěže 
vlastním vybavením a na vlastní náklady. 
 
Jako koordinátor za svaz je jmenovaný viceprezident pro sport Jaromír Musil a jako pořadatel  je 
jmenovaný OSK ČSKe v zastoupení pana Michala Hrubého. 
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22. Prezidiu ČSKe byly dne 20.5.2020 předloženy ke schválení nový soutěžní řád a pořadatelská 
směrnice komisí STK v rámci úprav pravidel pro rozhodování, v rámci záštity a v rámci změn 
v důsledku pandemie COVID-19 

 
Prezidiu ČSKe byly předloženy 2 dokumenty s kterými se prezidium seznámilo. Jedná se o Soutěžní řád 
ČSKe 2021 (sr_cske_2020.docx) a Pořadatelská směrnice ČSKe 2020 (poradatelska_smerni-
ce_cske_2020.docx). 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 schvaluje tyto dokumenty. Pověřuje předsedu STK 
k zveřejnění na webu svazu nejpozději do 15.6.2020. 
 
Zodpovídá: Mgr. Jiří Kotala      Termín splnění: 15.6.2020 
 
23. Prezidiu ČSKe byly dne 20.5.2020 předložen STK požadavek na nákup 6 sad AGILITY pro soutěže 

Beginner ČSKe 
 
Prezidiu ČSKe byla předložena žádost k nákupu pomůcek na soutěže začátečníků, AGILITY a KUMITE 
BALLOON. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 schvaluje nákup pomůcek pro soutěže. Pověřuje 
Viceprezidenta pro sport sestavení položkového rozpočtu na 1 tatami a zabezpečení nákupu. 
 
Zodpovídá: Jaromír Musil      Termín splnění: 30.6.2020 
 
24. Prezidiu ČSKe byl dne 20.5.2020 předložen prezidentem svazu návrh na odložení Odborného 

grémia na listopad 2020 
 
Protože Odborné grémium v rámci pandemie COVID-19 nebylo možné uskutečnit, prezident svazu 
navrhuje uspořádání akce v listopadu 2020. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 schvaluje uspořádání Odborného grémia ČSKe na 
listopad 2020. Pověřuje Prezidenta svazu k dojednání této schůzky a nejpozději do 30.9.2020 
stanovení nového místa termínu, tak aby bylo možné tuto akci oznámit členské základně dostatečně 
včas.  
 
Zodpovídá: Jiří Boček        Termín splnění: 30.9.2020 
 
25. Prezidiu ČSKe byl dne 20.5.2020 předložen návrh od Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila na 

schůzky prezidia přes ZOOM.us (Internetové konference)  
 
Prezidium ČSKe navrhuje stanovení po sobě jdoucí systém schůzek Prezidia ČSKe 2x přes systém 
ZOOM.us a 1x osobní setkání na sekretariátu svazu, nebo určeném náhradním místě. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 20.5.2020 schvaluje systém konání schůzek Prezidia a stanovuje 
první termín schůzky prezidia, testovací, na den 3.6.2020 v 10:00-12:00 h. 
 
Dále prezidium pověřuje Viceprezidenta pro sport k zajištění software ZOOM.us pro neomezený 
časový limit, který je možné využívat a nabídnout i odborným komisím ČSKe k využití.    
 
Zodpovídá: Jaromír Musil      Termín splnění: 1.6.2020 
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