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Zápis	Prezidia	C/SKe	01/2021	

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

Zápis	 z	jednání	 Prezidia	 ČSKe	 dne	 09.02.2021	 přes	 ZOOM	Meeting	 a	
následně	11.02.2021	při	osobní	jednání.	

1. Prezidiu ČSKe byl sekretariátem ČSKe dne 26.10.2020 předložen návrh a kalkulace medailí pro MČR 
2020 

 
Obsahem dokumentu byl především cenový návrh všech kategorii tedy MČR Beginner, Liga týmů a 
MČR v karate. Vzhledem k situaci kolem COVID-19 jsou všechny medaile navrženy tak aby v případě 
nekonání soutěží mohly být použity pro následující rok. Tedy bez vyobrazení data a rok konání. Tyto 
data budou řešeny formou štítku na zadní straně medaile. Cenová kalkulace je pro všechny navržené 
medaile ve výši 82.711, -- Kč 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 26.10.2020 schvaluje nákup medailí pro MČR Beginner, 
Finále ligy a MČR v karate ve výši 82.711, -- Kč. 
 
 
2. Prezidiu ČSKe byly dne 30.10.2020 Michalem Kopeckým zaslány plány hokejové haly Tipsport 

k jednání prezidia ve věci navržení haly pro připravované konaní ME 2022 v Praze. 
 
Dokumenty obsahovaly veškeré dostupná data poskytnuté majitelem haly, tak aby mohlo dojít ke 
zvážení této možnosti. Zejména vyobrazení sportovního prostoru, šaten, VIP prostoru a jiné 
 
Prezidium ČSKe bere na vědomí tyto dokumenty a budou použity k jednání vedoucí k určení místa 
konání připravovaného ME 2020 v Praze. 
 
 
3. Prezidiu ČSKe byl komisí rozhodčích ČSKe dne 10.11.2020 předložen návrh úpravy pravidel pro 

bodové hodnocení na MČR 2020 

Obsahem dokumentu podrobné vysvětlení variant, v případě že nastane při hodnocení bodové shody 
a jakým způsobem bude o vítězi rozhodnuto. 

Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 10.11.2020 schválená úprava pravidel v předloženém 
rozsahu. 
 
 
4. Prezidiu ČSKe byl sekretariátem ČSKe dne 23.11.2020 předložen návrh a kalkulace pohárů pro MČR 

2020 
 
Obsahem dokumentu byl především cenový návrh pohárů MČR v karate. Cenová kalkulace je pro 
všechny kategorie ve výši 80.230, -- Kč 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 23.11.2020 schvaluje nákup pohárů pro MČR v karate ve 
výši 80.230, -- Kč. 
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5. Prezidiu ČSKe byl komisí STK ČSKe dne 24.11.2020 předložen návrh soutěžního kalendáře pro rok 

2021. 
 
Obsahem dokumentu byl návrh všech pořadatelů, kteří projevili zájem o pořádání soutěží NP (ČP) pro 
ČSKe a termínové rozložení v roce 2021. Červeně vyznačené jsou soutěže, které navrhuje komise STK 
ke schválení. 
 

Datum Turnaj 
Zájemce 

Město 
Kraj Klub/Svaz Předseda 

27.-28.03.2021 NP - 1.kolo Karlovarský Karlovarský svaz karate Miroslav Boguský Karlovy Vary 

22.-23.05.2021 NP - 2.kolo 

Karlovarský Karlovarský svaz karate Miroslav Boguský Karlovy Vary 

Praha Pražský svaz karate Karel Kesl Praha 

Jihočeský Fight Club České Budějovice Beníšek Petr České Budějovice 

09.-10.10.2021 NP - 3.kolo 
Praha Pražský svaz karate Karel Kesl Praha 

Královéhradecký SK Karate Spartak Hradec Králové Kamil Guzek Hradec Králové 

27.-28.11.2021 Kvalifikační turnaj                                                                                         
MČR Beginner 

Jihomoravský KK Kyjov Petr Fiala Dubňany 

Olomoucký Olomoucký svaz karate Hrubý Michal Olomouc 

Praha Pražský svaz karate Karel Kesl Praha 

04.-05.12.2021 Mistrovství ČR 
        

        

 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 24.11.2020 schvaluje soutěžní kalendář pro rok 2021 
v navrženém obsazení komisi STK ČSKe: 
 

Datum Turnaj 
Zájemce 

Město 
Kraj Klub/Svaz Předseda 

27.-28.03.2021 NP - 1.kolo Karlovarský Karlovarský svaz karate Miroslav Boguský Karlovy Vary 

22.-23.05.2021  NP - 2.kolo Praha Pražský svaz karate Karel Kesl Praha 

09.-10.10.2021 NP - 3.kolo Královéhradecký SK Karate Spartak Hradec Králové Kamil Guzek Hradec Králové 

27.-28.11.2021 Kvalifikační turnaj                                                                                         
MČR Beginner Olomoucký Olomoucký svaz karate Hrubý Michal Olomouc 

04.-05.12.2021 MČR mládež Praha        

 MČR senioři Praha    

 
6. Prezidiu ČSKe byl viceprezidentem pro sport ČSKe dne 26.11.2020 předložen návrh Smlouva o 

trenérské činnosti uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku pro RR ČSKe 
 
Obsahem dokumentu byl návrh smlouvy na trenérskou činnost a evidenční list trenéra, které měla 
v požadavku rada reprezentace na zřízení a určení povinností každých členů. Povinnosti členů ze strany 
RR ČSKe prozatím nebyli dodány (příloha ke smlouvě) i když byla reprezentace opakovaně vyzvána.  
 
Prezidium ČSKe ke uvedené záležitosti do dnes nevyjádřila. K uvedené záležitosti se prezidium vrátí 
po dodání materiálů ze strany RR ČSKe.  
 
 
7. Prezidiu ČSKe byl zaslán ze strany UNIS (Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT – Victoria) 

požadavek na zaslání kontaktní osoby na koordinátora za ČSKe 
Navržen byl jako koordinátor mezi ČSKe a UNIS p. Jaromír Musil – viceprezident pro sport.  
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Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 27.11.2020 schvaluje jako koordinátora s UNIS 
viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila. 
 
 
8. Na základě komunikace mezi členy prezidia a STK ČSKe byl dne 3.12.2020 zahájen proces 

uspořádání MČR 2020 za podmínek povolených Ministerstvem zdravotnictví jako významná akce. 
 
V návaznosti předchozích jednání a zaslání žádosti na NSA o možnost konání významné sportovní akce 
(žádost o výjimku) byl zahájen celý proces. Prezident ČSKe shrnul veškeré nutné body a ke zdárnému 
uskutečnění. Prezident ČSKe navrhuje tento postup: 
 

- změna termínu M ČR v Pardubicích z 12.-13.12.2020 na 19.-20.12.2020 
- zrušení NP žáků a M ČR Beginners z důvodu omezení sportu při pandemii koronaviru 
- zaslání žádosti ČSKe na NSA o výjimku pro pořádání M ČR s omezením na 150 osob na 1 soutěžní 

den v hale, a to pouze závodníkům s negativním testem ne starším 48 hodin 
- testování bude probíhat v pátek 18.12. a v sobotu 19.12. večer v Pardubicích v místnosti, kterou zajistí 

pořadatel 
- dostatečné množství PCR testů a firmu která přijede testovat do Pardubic  
- předpokládaná cena 1 ks testu je 1.900, -- Kč 
- cena testu bude hrazena následovně: závodník ve startovném v hodnotě 700,-Kč, ČSKe uhradí fakturu 

firmě, která bude testovat v hodnotě 1.200, -- Kč/kus, a to z dotace Organizace sportu 
- rozhodčí a pořadatelská služba bude mít testování zdarma na náklady ČSKe  
- počet tatami na soutěži 3 (celkem 15 rozhodčích + hl. rozhodčí) 

 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 03.12.2020 schvaluje zahájení procesu žádosti o výjimku 
pro pořádání soutěže a pověřuje viceprezident pro sport Jaromír Musil ve spolupráci s předsedou 
STK Jiřím Kotalou k jeho řízení. 
 
 
9. Sekretariát svazu informoval Prezidium ČSKe dne 4.12.2020 o splnění povinnosti zaslání zápisu 

skutečných majitelů právnických osob za ČSKe 
 
Prezidium ČSKe bere na vědomí tuto skutečnost, která vyplívá z povinnosti všech spolků nejpozději ke 
dni 1.1.2021, a bere ji jako splněnou. Potvrzení zápisu bylo zasláno 09.12.2020 v 10:46 z ISSM. 
 
10. Prezidiu ČSKe prostřednictvím STK ČSKe byl dne 10.12.2020 zaslán ke schválení informační 

dokument k MČR, nový postupový klíč v návaznosti na dokument z MZ ČR a testování 
 
V návaznosti na udělení výjimky k pořádání sportovní akce od MZ ČR a následného splnění podmínek 
byla navržena množství opatření, které jsou vysvětleny v informačním dokumentu, který bude 
uveřejněn na stránkách svazu.  
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 11.12.2020 schvaluje uvedenou úpravu nominace a 
způsob uspořádání MČR 2020 v omezeném režimu v návaznosti na pandemii COVID-19. 
 
Prezidium ČSKe pověřuje předsedu STK ČSKe J. Kotalu k uveřejnění dokumentu na webu ČSKe. 
11. Prezidiu ČSKe prostřednictvím Viceprezidenta pro sport byl dne 12.12.2020 zaslán návrh rozpočtu 

na testování před MČR 2020 
 
V návrhu rozpočtu byla vytvořena cenová kalkulace na základě poptávky a nabídky testovacích zařízení. 
V návaznosti výsledek udělení výjimky a vymezení pravidel ze strany MZ ČR a nastavení hygienických 
podmínek uspořádání akce byla vytvořena cenová nabídka ve třech variantách: 

- RT-PCR test pro všechny (ve výši cca 504.000, -- Kč) 
- Antigenní test pro všechny (ve výši 171.500, -- Kč) 



4	
 

- RT-PCR test pro pořadatelé a rozhodčí + Antigenní pro závodníky (ve výši 203.000, -- Kč) 
o Poslední varianta byla navržena z důvodu cestování na soutěž pro účastníky až v den 

soutěže bez ubytování 
o Pořadatelé a rozhodčí včetně ubytování v místě konání 

 
Prezidium ČSKe navrhuje variantu RT-PCR pro všechny s testem 1 den před soutěží a ubytování 
v místě konání. Na základě pokynu z MZ ČR a splnění hygienického opatření.  
 
Bohužel v důsledku nařízení vlády ČR ze dne 14.12.2020 bylo znemožněno ubytování v místě konání 
všem závodníkům, s výjimkou možnosti ubytování za účele pracovní cesty, což funkce rozhodčí je, bylo 
nutné změnit rozhodnutí na zajištění antigenního testu před vstupem do haly a v den soutěže. 
 
V této návaznosti musel být zahájeno nové jednání o zajištění Antigenních testů. Protože poptávka byla 
zajištěna na PCR testy a 5 dní před akcí byla z naší strany (na základě rozhodnutí vlády) změněna 
muselo dojít k přepracování nabídky a harmonogramu. Je nutné uvést, že i když test PCR je delší na 
dobu vyhotovení je ale kratší na stěr. Oproti stěru a vyhodnocení antigenního testu je tato doba 3x 
delší. I přes tyto obtíže byl sestaven harmonogram a zajištění ještě jedné externí firmy k testování. 
Cena se ale navýšila oproti původnímu 750,- ks/os. na cenu 1050,-- Kč/ks.  
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 15.12.2020 schvaluje testování všech účastníků formou 
Antigenního testu ve výši 1050, -- Kč za osobu. 
 
12. Prezidiu ČSKe prostřednictvím Viceprezidenta pro sport byl dne 16.12.2020 žádost o schválení 

úhrady ubytování pro rozhodčí a pořadatele na MČR 2020 v Pardubicích.  
 
Je to zejména z důvodu složité situace v době pandemie, kdy spoustu rozhodčích odmítlo účast, 
z důvodu riskování izolace do karantény před Vánocemi a také pomoci těm, kteří se budou účastnit 
jako rozhodčí, časoměřiče a pořadatelé této akce. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 16.12.2020 schvaluje úhradu ubytování pro rozhodčí a 
časoměřiče při konání MČR 2020 v Pardubicích. 
 
13. Prezidiu ČSKe prostřednictvím rozhodčích ČSKe byly dne 05.01.2021, 16.01.2021 a 17.01.2021 

zaslány žádosti o zařazení do aktivních rozhodčích ČSKe starších 65 let.  
 
Na základě zaslané žádosti o zařazení do aktivního sboru rozhodčích níže jmenovaných rozhodčích, 
které bylo zasláno na prezidium. 

• Jaroslav Nekola 
• Miroslav Mandíky 
• Karel Kesl 

 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 17.01.2021 schvaluje a podporuje zařazení jmenovaných 
do sboru rozhodčích pro soutěžní sezónu rok 2021. 
 
14. Prezidiu ČSKe prostřednictvím odborných komisí byly ve dnech od 10.-15.01.2021 zaslány návrhy 

rozpočtů jednotlivých komisí pro začlenění do celkového rozpočtu ČSKe pro rok 2021.  
 
Prezidium ČSKe bere uvedené návrhy rozpočtů na vědomí a ukládá viceprezidentovi pro ekonomiku 
zapracovat rozpočty odborných komisí do celkového návrhu rozpočtu, které bude předmětem 
schválení při jednání s VV ČSKe. 
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15. Prezidiu ČSKe prostřednictvím komise Talentované Mládeže ČSKe a TMK ČSKe zaslán dne 
11.01.2021 návrh na zřízení Vrcholového Sportovního Centra mládeže (dále jen VSCm)  

 
Jmenovaná komise předložila koncept činnosti a zařazení do VSCm pro rok 2021 jako skupinu 
intenzitně se připravující pro start na domácím ME mládeže EKF v roce 2022 v Praze. 
 
Vedení VSCm je pověřena komise TM ČSKe ve složení: 

• Předseda  Michal Hrubý 
• Člen   Mirka Vašeková 
• Člen a administrátor Petr Kubička 

 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.02.2021 schvaluje a podporuje zařazení VSCm jako přípravný 
článek pro připravované ME 2022 s navrhovaným rozpočtem 200.000 Kč pro rok 2021. Viceprezident 
pro ekonomiku začlení toto VSCm do rozpočtu 2021. 
 
16. Prezidiu ČSKe prostřednictvím KR ČSKe byl dne 19.01.2021 zaslán ke schválení seznam rozhodčích, 

kteří mají povolení od KR ČSKe k výjezdům na akce WKF, EKF a K1   
 
Jmenovaná komise předložila ke schválení seznam rozhodčích pro účast na akcích WKF, EKF, K1, který 
je rozdělen do 2 kategorii. Jmenovaní rozhodčí mají možnost se účastnit těchto akcí na vlastní náklady. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 19.01.2021 schvaluje uvedený dokument a pověřuje 
komisi rozhodčích ke zveřejnění na webu czechkarate.cz v plném rozsahu. 
 
17. Prezidiu ČSKe prostřednictvím KR ČSKe byl dne 21.01.2021 zaslán ke schválení návrh na 

prodloužení licencí rozhodčích o 1 rok v důsledku pandemie COVID-19    
 
Jmenovaná komise předložila ke schválení návrh na prodloužení licencí rozhodčích s platností od 
01.01.2020 – 31.12.2021 (2 roky). Všichni aktivní rozhodčí s platnou licencí jsou zproštěni od plateb za 
licenci v roce 2021 v důsledku neúplné sezony v roce 2020 a pravděpodobně i v roce 2021. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 21.01.2021 schvaluje uvedený dokument a prodlužuje 
platnost licence na 2 roky (rok 2020-2021) jak je uvedeno v dokumentu. 
 
18. Prezidiu ČSKe prostřednictvím RR ČSKe byl dne 01.02.2021 zaslán dokument obsahující potvrzení 

o převodu bodu z rankingu WKF z kategorii junior do senior dle směrnice WKF    
 
Rada reprezentace žádá WKF o přidělení bodů a přesunutí do vyšších váhových kategorii pro závodníky 
O. Bosák, A. Průchová a M. Šáchová, kteří startovali v kategoriích junioři a mají možnost poměrnou část 
bodů převést do kategorie rankingu WKF u seniorů. Je zde i žádost o zařazení do vyšších váhových 
kategoriích. 
 
Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 01.02.2021 pověřuje prezidenta svazu k vyjednání této 
skutečnosti s odpovědnou komisí WKF. 
 
19. Prezidiu ČSKe prostřednictvím TMK ČSke byl dne 05.02.2021 zaslán dokument s návrhem zřízení 

nových TmRS pro rok 2021 a to v následujícím složení:     
 

• TmRS – Jihočeského svazu karate, z.s.   vedoucí: Jiří faktor 
• TmRS – Olomouckého svazu karate ČSKe, z.s.  vedoucí: Michal Hrubý 
• TmRS – Pražského svazu karate, z.s.   vedoucí: Karel Kesl 
• TmRS – Libereckého svazu karate   vedoucí: Josef Polák 
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Všechny TmRS splňují podmínky udělení statutu, a to spojení své činnosti v minimálním rozsahu 3. 
krajských svazů. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.02.2021 schvaluje zřízení jednotlivých TmRS s dotací na 
činnost pro každé centrum ve výši 100.000, - Kč. Všechny náležitosti a podmínky budou zveřejněny 
v dokumentu na webu czechkarate.cz.  
 
Prezidium ČSKe pověřuje komisi TM k přepracování organizační směrnice v návaznosti a důsledky 
způsobené pandemii COVID-19 tak aby bylo možné splnění všech podmínek pro činnost jednotlivých 
TmRS. 
 
20. Prezidiu ČSKe prostřednictvím TMK ČSKe byla dne 05.02.2021 zaslána žádost o doplnění člena TMK 

ČSKe. Nové složení níže:     
 

• Michal Hrubý   předseda TMK ČSKe 
• Lukáš Růžička   člen TMK ČSKe 
• Karel Imríšek   člen TMK ČSKe 
• Katarína Dopitová Sámelová člen TMK ČSKe a administrativa 

 
Dále byl předložen návrh na složení lektorského týmu TMK ČSKe pro rok 2021. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.02.2021 schvaluje doplnění člena Karla Imríška do komise 
TMK ČSKe a jmenovitý seznam lektorů komise TMK pro rok 2021.  
 
Prezidium ČSKe pověřuje Komisi TMK ke zveřejnění předložených dokumentů na webu 
czechkarate.cz a to zejména seznamu lektorů pro rok 2021. 
 
21. Prezidiu ČSKe prostřednictvím STK ČSKe byla dne 05.02.2021 zaslána návrh o změnu soutěžního 

řádu v soutěži KATA, a to v následujících bodech:     
 

• v disciplíně kata se použije obdobně soutěžní systém obsažený v dodatku č. 15 
soutěžních pravidel WKF (tzv. olympijský systém), a to následovně: 

o 8 závodníků v každé kategorii bude rozděleno do dvou skupin 
o každý závodník zacvičí první kata a obdrží bodové hodnocení od panelu soudců 
o každý závodník zacvičí druhou kata a obdrží bodové hodnocení od jiného 

panelu soudců 
o každému závodníkovi se započte součet známek obdržených v obou kolech, 

podle kterého se určí pořadí závodníků ve skupině 
o následují zápasy o medailová umístění: 

§ první z obou skupin budou proti sobě soutěžit o první a druhé místo 
§ závodníci, kteří se umístili v jejich skupině na druhém místě, budou soutěžit se 

závodníky, kteří se umístili v druhé skupině na třetím místě, o celková třetí 
místa 

 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.02.2021 schvaluje změnu soutěžního řádu ve věci organizace 
soutěže KATA v navrženém rozsahu.  
 
  
22. Prezidiu ČSKe prostřednictvím RR ČSKe byla dne 05.02.2021 zaslána návrh na schválení změn 

následujících dokumentů:     
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• Koncept a seznam výběru reprezentace 
• Nová struktura vedení reprezentace 
• Vrcholové Sportovní centrum mládeže ve spolupráci s TMK ČSKe 
• návrh nového konceptu a financování jednotlivých výběrů reprezentace 
• návrh směrnice financování výjezdů reprezentace 
• Nominační kritérium reprezentace ČSKe 

 
Dále pak žádost o rozšíření RR ČSKe o asistenta pro KATA (viz. Nová struktura vedení reprezentace) 
Miroslava Vašeková. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.02.2021 schvaluje předložené dokumenty a rozšíření 
seznamu asistentů RR ČSKe. Prezidium ČSKe ukládá RR ČSKe ke zveřejnění dokumentů na webu 
czechkarate.cz. 
 
23. Prezidiu ČSKe prostřednictvím KR ČSKe byla dne 06.02.2021 zaslána žádost o schválení 

následujících dokumentů:     
 
• Návrh změn – Pravidla a dodatky, soutěží karate ČSKe 2021 
• Návrh změn – Směrnice komise rozhodčích 2021 

 
Dále pak KR ČSKe žádá o proplacení poplatku za prodloužení licence WKF pro Jakuba Tesárka. Poplatek 
bude hrazen ve výši 250 CHF z rozpočtu KR ČSKe. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.02.2021 schvaluje předložené dokumenty a ukládá 
sekretariátu ČSKe k úhradě poplatku licence WKF který bude hrazen z rozpočtu KR ČSKe. Prezidium 
ČSKe ukládá RR ČSKe ke zveřejnění dokumentů na webu czechkarate.cz. 
 
24. Prezidiu ČSKe na jednání dne 11.02.2021 byl Viceprezidentem pro ekonomiku předložen návrh 

rozpočtu na rok 2021 v následujícím rozsahu pro jednotlivé komise:     
 
• Komise rozhodčích (KR ČSKe)        375.000,- 
• Sportovně-technická komise (STK ČSKe)       230.000,- 
• Trenérsko-metodická komise (TMK ČSKe)      300.000,- 
• Revizní Komise            60.000,- 
• Státní reprezentace (RR ČSKe)     1.689.000,- 

 
Dále pak souhrn rozpočtů pro TM ČSKe: 
 

• Vrcholové sportovní centrum mládeže (VSCm)  200.000,- 
• Talentovaná Mládež Regionálních Svazu (TmRS) 400.000,- 

 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 11.02.2021 schvaluje předložené rozpočty odborných komisí a 
pověřuje viceprezidenta pro ekonomiku o zapracování do rozpočtu, který bude přednesen VV ČSKe 
ke schválení. 
 
 


