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Zápis	Prezidia	C/SKe	04/2020	ZOOM	Meeting	

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

Zápis	z	jednání	Prezidia	ČSKe	dne	03.06.2020	přes	ZOOM	Meeting	

1. Prezidiu ČSKe byl dne 3.6.2020 prostřednictvím Viceprezidenta pro sport Jaromír Musila předložen 
výsledek o stavu členské základny ČSKe, který měl být poslán na MŠMT (Rejstřík sportu)  

 
Jaromír Musil informoval o zaslání celkem 3 mailů na členskou základnu. Přesněji 28.2.2020 byl zaslán 
e-mail od správce serveru ČUBU, s žádostí o doplnění rodných čísel v databázi, které vyplívá z nového 
nařízení MŠMT. Dále dne 12.3.2020 byl tento mail opětovně poslán viceprezidentem pro sport 
s doplňujícími informacemi o nutnost doplnění SPORTOVCE nebo TRENÉR a DRUH SPORTU, jak je 
uvedeno v pokynech o evidenci MŠMT. Termín pro odeslání dat do REJSTŘÍKU SPORTU byl stanoven 
na 31.05.2020.  
Dne 25.05.2020 byla provedena kontrola před odesláním s výsledkem 7.787 osob s PLATNÝCH zápisů 
v databázi. Což je méně než 50% členské základny. Téhož dne byl odeslán dokument na jednotlivé 
krajské svazy o stavu členské základny s PLATNÝM ZÁPISEM pro převod na Rejstřík sportu MŠMT. 
V dokumenty byla žádána pomoc s provedením zápisu, tak aby byly splněny podmínky stanovené 
z MŠMT.  
Dne 3.6.2020 byla provedena kontrola stavu členské základny která hovoří o počtu necelých 12.750 
osob s PLATNÝM ZÁPISEM. Bohužel většina klubu na výzvu, pomoc a ani urgenci nereagovala. 
 
Prezidium ČSKe bere uvedenou informaci na vědomí a děkuje za pomoc některým předsedům 
krajských svazů za pomoc s řešením problematiky.   
 
2. Prezidiu ČSKe byla dne 30.5.2020 prostřednictvím předsedy TMK pana PaedDr Michala Hrubého, 

Ph.D. zaslána žádost na změnu ve vedení TMK.  
 
Na základě odstoupení z funkce člena TMK pana Dr. Radima Pavelky ze dne 30.4.2020, dále pak 
dlouhodobé nečinnosti druhého člena TMK pí. Ivy Keslové, žádá předseda o odvolání celé komise a 
zvolení nově navrženého složení: 

- PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D. – předseda TMK 
- Mgr. Lukáš Růžička – člen komise TMK: činnost trenérské licence a lektorská činnost 
- Katarina Dopitová Sálemlová – člen komise TMK: činnost administrativa komise  

 
Prezidium ČSKe bere uvedenou důvody k odvolání na vědomí a schvaluje na svém jednání 3.6.2020 
nové složení komise TMK. 
 
3. Prezidiu ČSKe byl dne 2.6.2020 prostřednictvím Komise rozhodčích zaslán dokument ve věci 

schválení nových kravat pro rozhodčí ČSKe  
 
Dokument obsahoval žádost o schválení nového designu a výrobu 100ks kravat pro potřeby komise 
rozhodčích a naplnění tak závazku předchozí komise rozhodčích. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 3.6.2020 schvaluje předložený grafický návrh a žádá komisi o 
dodání veškerých podkladů pro výrobu. 
 
Zodpovědná osoba: Umberto Bedendo     Termín splnění: 30.06.2020 
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4. Prezidium ČSKe bylo dne 3.6.2020 prostřednictvím Viceprezidenta pro sport informováno o stavu 
konání ODM 20201 v Olomouckém kraji. 

 
Jaromír Musil informoval o termínu konání, který je stanoven na 22.-23.06.2021 ve sportovní hale 
Gymnazia Hejčín, Tomkova 42, Olomouc 779 00. Dále bylo navrženo Viceprezidentem pro ekonomiku 
v měsíci listopad 2020–únor 2021 vytvoření promo akce v ČT, který bude obsahovat rozhovor 
s vybranými medailisty z předchozích ODM a pořadatelem akce z Olomouckého svazu karate ČSKe 
v zastoupení Michala Hrubého. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 3.6.2020 schvaluje a bere na vědomí návrh Slavomíra Svobody 
k vytvoření promo akce. Prezidium pověřuje Slavomíra Svobodu k zajištění uvedené promo akce.   
 
Zodpovědná osoba: Slavomír Svoboda    Termín splnění: listopad až únor 2021 
 
5. Prezidium ČSKe bylo dne 3.6.2020 prostřednictvím Viceprezidenta pro sport bylo připomenuto 

splnění nové povinnosti k 1.1.2021 a to oznámení skutečného vlastníka spolku. 
 
Jaromír Musil informoval o zaslání této informace na členskou základnu a vznesl dotaz, kdo provede 
tento zápis za svaz. Navržen byl pan Slavomír Svoboda v rámci sekretariátu.  
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 3.6.2020 schvaluje vytvoření dokumentu a pověřuje sekretariát 
ve spolupráci se Slavomírem Svobodou k zajištění zápisu skutečného vlastníka spolku. 
 
Zodpovědná osoba: Slavomír Svoboda     Termín splnění: listopad 2020 
 
Jaromír Musil byl navržen vytvoření rychlého návodu na vložení dat do systému a rozeslání na 
členskou základnu v průběhu konce prázdnin. 
 
Zodpovědná osoba: Jaromír Musil     Termín splnění: listopad 2020 
 
 
6. Prezidiu ČSKe bylo dne 3.6.2020 prostřednictvím Prezidenta ČSKe navrženo uspořádání 

Odborného grémia ČSKe z důvodu neuskutečnění akce v rámci COVID-19  
 
Jiří Boček navrhl uspořádání Odborného grémia den před soutěží konanou v Dubňanech, a to v Brně 
v Hotelu Avanti 23.10.2020 od 17:00 h. Ve stejném navrhovaném složení, které se mělo konat 
16.5.2020 v Soběslavi. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 3.6.2020 schvaluje uspořádání Odborného grémia v navrženém 
termínu a pověřuje prezidenta svazu k dořešení této akce. 
 
Zodpovědná osoba: Jiří Boček      Termín splnění: 31.08.2020 
 
 
7. Prezidiu ČSKe bylo dne 3.6.2020 prostřednictvím Prezidenta ČSKe navrženo opětovné zahájení 

jednání ve věci pronájmu haly pro konání ME 2022 v Praze 

Jiří Boček navrhl zajištění prohlídky min. 2 navržených sportovních hal a následné oznámení EKF 
k návštěvě zástupce ve věci schválení místa konání ME 2022 v Praze. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 3.6.2020 schvaluje prohlídku 2 hal a pověřuje Slavomíra 
Svobodu k zajištění prohlídek za účasti prezidia a organizačního týmu v co nejkratším termínu. 
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Zodpovědná osoba: Slavomír Svoboda     Termín splnění: 30.06.2020 
 
 
8. Prezidiu ČSKe bylo dne 3.6.2020 prostřednictvím Viceprezidenta pro ekonomiku založení nového 

bankovního účtu jen pro ME 2022 v Praze 

Slavomír Svoboda navrhuje zřízení transparentního účtu pro soutěž ME 2022 v Praze a žádá prezidium 
o schválení této skutečnosti. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 3.6.2020 schvaluje založení transparentního účtu, který bude 
sloužit pouze za účelem příjmů a výdajů soutěže ME v roce 2022 v Praze. 
 
Zodpovědná osoba: Slavomír Svoboda     Termín splnění: 30.08.2020 
 
 
9. Prezidiu ČSKe byl dne 3.6.2020 prostřednictvím Viceprezidenta pro ekonomiku předložen stav 

žádosti o investiční dotaci pro ČSKe 

Slavomír Svoboda informoval Prezidium ČSKe o stavu žádosti o investiční dotaci vypsanou MŠMT v roce 
2020, která byla vytvořena k zajištění přiloženého soupisu: 

název / označení majetku počet kusů  
Mikrobus – prodloužená verze 3 
Kopírka 1 
Soubor výpočetní techniky pro reprezentaci 1 
Nákladní automobil 1 
Videokamera pro registraci závodů 4 
Tatami – bezpečnostní podlaha 6 

 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 3.6.2020 schvaluje předložený dokument obsahující pro 
investiční dotaci a pověřuje Slavomíra Svobodu k dořešení této záležitosti. 
 
10. Prezidiu ČSKe byl dne 3.6.2020 prostřednictvím Viceprezidenta pro sport navrženo znovu zahájení 

polepu automobilů pro ČSKe 

Jaromír Musil byl navržen k zajištění polepu zbývajících automobilů (8 míst) a dále zajištění návrhu pro 
polep nákladního automobilu pro přepravu materiálu na soutěže karate. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 3.6.2020 schvaluje dolep ostatních dodávkových automobilů a 
pověřuje Jaromíra Musila k zajištění návrhu pro nákladní automobil. 
 
Zodpovědná osoba: Jaromír Musil     Termín splnění: 31.08.2020 
 
 
11. Prezidiu ČSKe byl dne 3.6.2020 prostřednictvím Viceprezidenta pro ekonomiku předložen návrh 

změny rozpočtu ČSKe k předložení VV ČSKe, a to v návaznosti na již přijatých dotací od MŠMT 

Slavomír Svoboda informoval Prezidium ČSKe o přijatých finančních dotací v Rámci REPRE, TALENT a 
ORGANIZACE SVAZU. Dále také je nutné tyto záležitosti přepracovat v rámci pandemie COVID19 a 
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předložit návrhy na změnu těchto dotačních titulů. Bylo navrženo přepracování navrhovaném rozpočtu 
pro rok 2020 a zaslání k odsouhlasení Výkonnému Výboru ČSKe ke schválení. 

Prezidium ČSKe pověřuje Viceprezidenta pro ekonomiku k přepracování a zpracování nového návrhu 
rozpočtu ČSKe pro rok 2020. 

Prezidium ČSKe na svém jednání dne 3.6.2020 schvaluje výše navržený postup a pověřuje Slavomíra 
Svobodu k vypracování nového návrhu rozpočtu s následným předložením VV ČSKe ke schválení. 
 
Zodpovědná osoba: Slavomír Svoboda     Termín splnění: 30.06.2020 
 
 
 
 


