Zá pis Prezidia C/ SKe 05/2020 ZOOM Meeting
Přítomni PR:

Ing. Jiří Boček, MBA, Jaromír Musil, Slavomír Svoboda

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 22.09.2020 přes ZOOM Meeting
1. Prezidiu ČSKe byli na jednání dne 22.09.2020 předloženy nové upravené dotační tituly k odeslání
na MŠMT.
Prostřednictvím e-mailové komunikace byly sekretariátem zaslány nové opravy projektů na dotační
výzvy REPRE a TALENT, které byli přepracovány v rámci pandemie COVID-19
Prezidium ČSKe schvaluje navržené úpravy k těmto výzvám a pověřuje sekretariát k odeslání na
MŠMT.
2. Prezidiu ČSKe byli dne 25.6.2020 předloženo vyjádření ustanovené komise k šetření události ve
věci neúčasti závodníka Podrábského na MS WKF v Chile na konci roku 2019
Komise ve složení Jaroslav Nekola, Robert Musil a Jiří Kotala, předložili šetření události ve věci neúčasti
p. Podrábského na MS WKF v Chile, a to zejména z důvodu, aby tato situace v budoucnu nenastala.
Tento dokument obsahoval souhrn faktů, zhodnocení vzniklé situace, právní pohled, kde vznikly chyby
a jak tyto situace řešit a následně opatření, aby se tyto chyby v budoucnu neopakovaly.
Prezidium v této návaznosti nastavuje nová pravidla pro jakékoli výjezdy samoplátců, které budou
zajištěny externí cestovní kanceláří, kterou zajistí Rada státní reprezentace ČSKe. Tato externí cestovní
kancelář bude přebírat kompletní správu nad výjezdem, a to zejména komunikaci se samoplátci,
sepsání smlouvy o poskytnutí výjezdu, a jiné právní úkony spojené se zajištěním výjezdu. ČSKe nebude
organizátorem výjezdů na akce pro samoplátce.
Prezidium ČSKe přijímá navržený dokument a v rámci zabezpečení neopakování se navrhuje kroky,
které byly předjednány, na již proběhlých setkání se státní reprezentací. Dále pověřuje předsedkyni
RR ČSKe k zaslání vyrozumění p. Podrábskému k zastavení tohoto řízení, jak navrhuje jmenovaná
komise. Celé vyrozumění bylo přeposláno na RR ČSKe k dořešení.
Zodpovědná osoba: Petra Piskačová

Termín splnění: do 30.10.2020

3. Prezidiu ČSKe bylo prostřednictvím MŠMT zasláno rozhodnutí o udělení akreditace Trenér Karate
Na základě předložené žádosti prostřednictvím TMK ČSKe na akreditační centrum v rámci MŠMT bylo
zasláno vyrozumění ze strany MŠMT na adresu ČSKe, kde MŠMT uděluje akreditaci v rámci
vzdělávacímu programu žadatele ČSKe – Trenér karate na dobu 3 let.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 22.9.2020 bere tuto informaci na vědomí.
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4. Prezidiu ČSKe byl dne 29.8.2020 komisí STK ČSKe zaslán návrh soutěžního kalendáře pro rok 2021
Komisí STK ČSKe bylo navrženo uspořádání Národních pohárů ČSKe jako dvoudenní, kdy v sobotu
budou probíhat NP dorostu, juniorů, U21 a Seniorů a v neděli pak soutěže žáků. V rámci dostupného
kalendáře WKF a EKF jsou navrženy následující termíny:
Kalendář ČSKe 2021
Datum
27.03.2021
28.03.2021
22.05.2021
23.05.2021
09.10.2021
10.10.2021
27.11.2021
28.11.2021
04.12.2021
05.12.2021

Soutěže ČSKe
NP - 1.kolo
NP - 2.kolo
NP - 3.kolo
Mistrovství ČR Beginners
Mistrovství ČR

Kategorie
dorostu, juniorů, U21 a Seniorů
žáci
dorostu, juniorů, U21 a Seniorů
žáci
dorostu, juniorů, U21 a Seniorů
žáci
kvalifikační turnaj pro MČR
Mistrovství ČR Beginners
dorostu, juniorů, U21 a Seniorů
žáci

Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 3.9.2020 schvaluje předložený dokument a pověřuje
předsedu STK ČSKe k zahájení jednání ve věci pořadatelství Národních pohárů a MČR pro rok 2021
v předloženém harmonogramu.
Zodpovědná osoba: Jiří Kotala

Termín splnění: do 01.12.2020

5. Prezidiu ČSKe byl dne 7.9.2020 předložen Jaromírem Musilem Viceprezidentem pro sport návrh na
nákup sofistikovaného zařízení pro měření agility a implementace do časomíry ČSKe.
Nabídka od firmy D-SYS obsahuje 6ks sofistikovaného zařízení pro Agility, které budou uzpůsobeny pro
start dráhy tlačítkem „takzvaný hříbek“ a ukončení měření časomíry pomocí fotobuňky. Celé měření
bude propojeno s počítačem, kde bude na displeji zobrazen čas. (viz vizualizace). Celý systém bude dále
propojen do rozhraní časomíry (shodný se stavějícím systémem.
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Rozpočet na vývoj softwaru, náklady na vývoj a výrobu hardwaru byl předložen pro 6 prototypů na
částku 180.000, - (bez DPH) s následným dokoupením dalších sad v hodnotě 4.800, - (bez DPH) pro
možný nákup pro kluby registrované pod ČSKe.
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 11.9.2020 schvaluje nákup sofistikovaného měřícího
zařízení pro agility na základě předložené nabídky od D-Sys zastoupené p. Davidem.
Zodpovědná osoba: Jaromír Musil

Termín splnění: do 01.12.2020

6. Prezidiu ČSKe byl dne 8.9.2020 předložena Jaromírem Musilem Viceprezidentem pro sport
informace od ČOV o změně termínu ODM 2021, která vznikla na žádost Olomouckého kraje.
Dokument obsahoval odůvodnění a žádost sportovního svazu s akceptací nového termínu konání,
který byl stanoven na 29.-30.6.2021 pro karate.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 22.9.2020 bere tuto informaci na vědomí.
7. Prezidiu ČSKe byla dne 16.9.2020 předložena žádost Komise rozhodčích ČSKe o úpravu pravidel
pro soutěže pod hlavičkou ČSKe z důvodu pandemi Covid-19
Dokument obsahoval odůvodnění a žádost na schválení úprav pravidel pro soutěže dorostu, juniorů,
U21 a seniorů, kdy budou aplikovaná pravidla shodná pro soutěže žáků, tedy rozhodování systémem 2
soudci a 1 rozhodčí s odůvodněním na nemožnost postavení rozhodčích dle stávajících pravidel pro
nemoc anebo karanténu v rámci Covid-19
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 16.9.2020 schvaluje úpravu pravidel na soutěžích ČSKe
s platností a možnosti aplikování na všech soutěží do konce roku 2020.
8. Prezidiu ČSKe byla dne 16.9.2020 předložen návrh komise STK ČSKe se zajištěním ochranných
pomůcek pro soutěže ČSKe
Komise STK navrhuje nákup ochranných pomůcek pro soutěže národního poháru a MČR v důsledku
pandemie covid-19 především dezinfekce na ruce, případně dezinfekce na podlahy (tatami) a roušky
(zejména pro rozhodčí, časoměřiče...)
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 22.9.2020 schvaluje nákup a zajištění 200 ks roušek, 20 ks 500ml
dezinfekce a 30 ks štítů pro organizační tým a rozhodčí na všechny soutěže ČSKe. Tyto budou dodány
na následující Národní poháry včetně NP v Olomouci, konané ve dnech 26.-27.09.2020.
Zodpovědná osoba: Sekretariát

Termín splnění: do 25.09.2020

9. Prezidiu ČSKe byl dne 22.9.2020 přednesen Viceprezidentem pro ekonomiku Slavomírem
Svobodou návrh rozpočtu pro rok 2020 na základě změn v rámci pandemie Covid-19
Viceprezident pro ekonomiku přednesl návrh všech změn a úpravy rozpočtů v rámci zaslaných změn
na MŠMT, a to zejména v oblasti reprezentace, organizace sportu a talent vypásané pro rok 2020.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 22.9.2020 schvaluje rozpočet v navržených změnách a ukládá
viceprezidentovi pro ekonomiku k zaslání do 10.10.2020 na členy prezidia k přednesení Výkonnému
výboru a následného schválení.
Zodpovědná osoba: Slavomír Svoboda

Termín splnění: do 10.10.2020

3

10. Prezidiu ČSKe byl dne 22.9.2020 prezidentem svazu Jiřím Bočkem navrženo zrušení zasedání
Odborného grémia a zaslání informačního mailu všem předsedům krajských svazů
Prezident ČSKe v rámci pandemie Covid-19 navrhl zrušení jednání Odborného grémia konané před NP
v Dubňanech z důvodu zvyšujících se opatření s návrhem uspořádání jiného termínu nebo přes ZOOM.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 22.9.2020 schvaluje návrh prezidenta svazu a ukládá zasání
dopisu o zrušení předsedům jednotlivých krajů.
Zodpovědná osoba: Jiří Boček

Termín splnění: do 10.10.2020

11. Prezidiu ČSKe byl dne 22.9.2020 prezidentem svazu Jiřím Bočkem navrženo uspořádání jednání VV
ČSKe přes ZOOM Meeting
Prezident ČSKe v rámci pandemie Covid-19 navrhl uspořádání jednání Výkonného výboru ČSKe
prostřednictví ZOOM Meetingu dne 20.10.2020 v 16:00 hod. A pověřuje Jaromíra Musila se zajištěním
všeho potřebného pro ZOOM Meeting VV ČSKe.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 22.9.2020 schvaluje a pověřuje organizaci ZOOM Meetingu
Jaromír Musila dne 20.10.2020 v 16:00h.
Zodpovědná osoba: Jaromír Musil

Termín splnění: do 10.10.2020

12. Prezidiu ČSKe byla dne 22.9.2020 zaslána zpráva od STK ČSKe s žádostí o vyřešení přestupu mezi
krajskými svazy v průběhu roku
Předseda STK ČSKe informoval prezidium ČSKe o individuálních přestupech členské základny mezi
krajskými svazy s žádostí, jak tento přestup správně evidovat, protože dochází k převodu mezi
krajskými svazy a s tím spojený převod členských známek, které jsou převáděny na nový kraj a následně
odebrány z předešlého kraje.
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 22.9.2020 ustanovuje systém pro přestup mezi kraji pouze
k 1.1. daného roku. V případě přestupu členské základny v průběhu roku je nutné, aby si daný člen
zaplatil členskou známku i u nového krajského svazu, protože členské poplatky patří krajskému svazu
a ne ČSKe. ČSKe nemůže vyplácet, převádět poplatky za známky, které nejsou ve vlastnictví ČSKe,
ale krajského svazu. Tento postup si musí mezi sebou vyřešit krajské svazy nebo musí uhradit členství
v obou krajských svazech.
13. Prezidiu ČSKe byla dne 16.9.2020 zaslána žádost o zavedení a snížení poplatku za kartu Kouč a Kouč
doprovod na jednotlivou soutěž a zrušení roční karty poplatku
Předseda STK ČSKe informoval prezidium ČSKe o této situaci z důvodu nařízení vlády a dodržení počtu
účastníků na soutěžní akci do 150 osob. Každý závodník a trenér musí být registrovaný na jednotlivou
soutěž a v případě vystavení karty na celý rok tak STK nebude mít přehled o všech účastnících se osob
na turnaji. STK ČSKe navrhuje zřízení karty Kouč a Kouč doprovod ve výši 1/4 ceny roční karty a
vystavovat tak karty na každou soutěž. Na soutěže pro dodržení kvóty účastníků sportovní akce,
z nařízení vlády, budou vpuštěni jen trenéři a doprovod s platnou kartou. Dále mezi jednotlivými
soutěžními bloky bude provedena dezinfekce haly, které oddělí soutěžící skupiny od sebe a nedojde k
překročení tohoto limitu.
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Prezidium ČSKe na svém jednání dne 22.9.2020 schvaluje navržený postup a ukládá komisi STK ČSKe
k řízení a organizaci soutěží pro zajištění stanoveného počtu pro jednotlivé soutěžní skupiny, a to
v souladu s nařízením vlády ČR.
Zodpovědná osoba: Jiří Kotala

Termín splnění: do 25.09.2020
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