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Zápis	Prezidia	C/SKe	01/2022	

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

Zápis	 z	jednání	 Prezidia	 ČSKe	 dne	 19.01.2022	 při	 osobním	 jednání	
v	Praze.	

1. Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda informoval o vzniklé, opakující se situaci ve věci 
rozpočtu reprezentace ČSKe:     
 

P. Svoboda informoval o opakovaném překročení rozpočtu ze strany Reprezentace ČSKe, které za 
poslední 3 roky činí – 1.917.618,40 Kč a vyzývá ostatní členy prezidia k řešení vzniklé situace. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 19.01.2022 na základě předložených informací odvolává paní 
Petru Piskačovou z pozice předsedy Rady reprezentace ČSKe. 
Dále pověřuje Ing. Ondřeje Musila, PhDr. Vedením a kontroly RR ČSKe do zvolení nového vedení RR 
ČSKe. 
 
Bylo navrženo nové složení, s kterým souhlasili všichni členové včetně O. Musila člena VV ČSKe jako 
kontrolní článek komise. Jmenování proběhne po odsouhlasení tohoto vedení i ze strany zúčastněných 
osob.  
 
Navržené vedení: 

- Předseda RR ČSKe PhDr. Petr Beníšek 
- Členka RR ČSKe Ing. Miroslava Vašeková 
- Člen RR ČSKe Bc. Miroslav Hýsek 
- Asistenty si RR ČSKe volí sami 

 
2. Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda informoval o vzniklých závazcích směrem k činosti 

reprezentace ČSKe za rok 2021:     
 

Jedná se o neuhrazení pěti (5) faktur za činnost reprezentace z důvodu překročení rozpočtu pro rok 
2021.  
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 19.01.2022 schvaluje proplacení čtyř (4) neuhrazených faktur 
za činnost rady reprezentace v roce 2021 s výjimkou fakturace za soustředění BAKU, které nebylo 
zahrnuto v plánu RR ČSKe za rok 2021. 
 
 
3. Viceprezident pro sport Jaromír Musil navrhl pro efektivní a kontrolovatelnou činnost Rady 

reprezentace vytvoření samostatného účtu Rady reprezentace:     
 

Prezidiem ČSKe bylo navrženo zřízení samostatného účtu s kreditní kartou na pana Petra Beníška. Na 
jmenovaný účet RR ČSKe bude převedena částka 300-500 tis. Kč pro zahájení činnosti v roce 2022. 
Zbylá částka bude převedena na tento účet po schválení a přidělení rozpočtu ze strany NSA na ČSKe.  
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RR ČSKe je informována o tom, že v případě vyčerpání částky dříve, než na konci roku nebude čerpat 
jiné prostředky na svoji činnost a bude muset činnost zastavit.  Na tento účet budou také převedeny 
všechny finanční příjmy RR ČSKe ze seminářů a jiných akcí RR ČSKe, a to neprodleně po uzavření 
přihlášek a přijetí všech pokynů k platbám. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 19.01.2022 schvaluje založení odděleného bankovního účtu pro 
RR ČSKe s kreditní kartou na p. Beníška.  

Pověřuje p. Slavomíra Svobodu o vyřízení této záležitosti nejpozději do 2.2.2022. 

 
4. Prezident svazu požádal Viceprezidenta pro ekonomiku o zhodnocení přípravy konání ME 2022 

v Praze a informování o ekonomických záležitostech:     
 

Pan Slavomír Svoboda informoval členy prezidia a Revizní komisi o stavu příprav a zajištění financování 
pro ME 2022. 

Prezident ČSKe poděkoval za zhodnocení situace a vzhledem k nepřesným finančním zajištění ME 2022 
požádal ekonomický úsek o zpřesnění a vyčíslení nákladů a příjmů zejména k ME 2022.  
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 19.01.2022 žádá Ekonomický úsek o detailnější vyčíslení 
nákladů a příjmů za směřující k ME 2022, které p. Svoboda předloží na dalším jednání Prezidia ČSKe. 
 
5. Prezident Českého svazu podal žádost o vydání jedné (1) dodávky sloužící pro Reprezentaci do 

rukou pana Petra Beníška:     
 

Žádost prezidenta svazu je opodstatněna především velkého množství členů reprezentace v jižních 
Čechách a přeprava na akce s vyzvednutím automobilu v Praze je neekonomické 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 19.01.2022 schvaluje předání jednoho (1) vozu Mercedes pro 
osm (8) osob do správy předsedy RR ČSKe Petra Beníška. 

Prezidium ČSKe pověřuje sekretariát svazu k vyřešení této záležitosti do 2.2.2022. 
 
6. Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda navrhuje, že bude zasílat Prezidentovi svazu každé 

3 měsíce info o stavu financování ČSKe:     
 

Na základě tohoto návrhu byl vyzván ekonomický úsek o zasílání těchto informací také na 
Viceprezidenta pro sport a předsedu revizní komise. 
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 19.01.2022 schvaluje a žádá ekonomický úsek o zasílání 
Analytických výsledovek za činnost ČSKe každé 3 měsíce na adresu prezidium@czechkarate.cz která 
je přesměrovaná na všechny členy prezidia a předsedu revizní komise ČSKe. 
 
7. Prezident svazu navrhuje v situaci COVID schůzku s předsedy krajských svazů jako náhradu za VH 

v roce 2021:     
 

Prezident ČSKe informoval o nutnosti této schůzky, a to zejména vzhledem k tomu že je povinností 
vyplývající ze stanov. V době Covid-19 je alternativa ZOOM Meetingu vyhovující pro všechny.  

Schůzky by se mělo zúčastnit Prezidium, Výkonný výbor, předsedové odborných komisí a předsedové 
krajských svazů. Termín byl stanoven na konec února.  
 
Prezidium ČSKe na svém jednání dne 19.01.2022 schvaluje ZOOM Meeting s předsedy krajských 
svazů a výše jmenované složení. Termín bude stanoven na dalším jednání Prezidia ČSKe. 
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Prezident svazu žádá před jmenovanou schůzkou o schůzku přes ZOOM Meeting s Výkonným 
Výborem dne 16.2.2022 od 14:00 h. Kde bude předložena zpráva ekonoma za rok 2021 a návrh 
rozpočtu na rok 2022. 
 
 
 


