
  

  
Zápis z Volební valné hromady SZČR v Praze 3.září 2022  

  
1. Zahájení VVH a přivítání účastníků a hostů   
Provedl Tomáš Douda, pověřený VV k vedením VVH. Následně požádal o schválení následného programu VVH 2022. 

 

Program:   

1. Zahájení a schválení programu VH SZČR 

2. Schválení pracovního předsednictva VH SZČR  

3. Volba mandátové, volební a návrhové komise VH SZČR  

4. Zpráva o situaci SZČR 

5. Zpráva o hospodaření SZČR  

6. Zpráva mandátové komise VH SZČR  

7. Schválení pravidel pro volbu orgánů spolku 

8. Diskuze 

9. Odvolání (přijetí rezignací) VV SZČR 

10. Představení kandidátů voleb 

11. Volba nového VV SZČR 

12. Volba předsedy KRK 

13. Přijetí nových členů 

14. Usnesení VH SZČR  

15. Závěr  

  

Zápisem z jednání VVH byl VV pověřen člen KRK PhDr. Mgr. Martin Krahulík.  

 

Jednání zahájeno v 10:05. 

   

Bylo pozváno členů s hlasem rozhodujícím: 71   

Je přítomno členů s hlasem rozhodujícím: 53, 2/3 většina je 36 členů s hlasem rozhodujícím a VVH SZČR je usnášení 

schopna   

  

Přítomní hosté: Václav Scheiner st., Mgr. Václav Scheiner ml., Milan Hemza, Michal Vejsada, Jan Jopek, Robert Mazouch, 

Milan Svitek.  

  

Schválení programu VVH SZČR, a to upraveného o bod, že bude jednáno o přijetí nového oddílu. 

Hlasování proběhlo aklamací – přítomno 53 delegátů, pro 52, proti 1, zdržel se 0   

Program VVH SZČR byl schválen   

  

2. Schválení pracovního předsednictva VH SZČR 
 

Navržen byl Tomáš Douda a Ladislav Šnelly.   

Hlasování proběhlo aklamací – přítomno 53 delegátů, pro 53, proti 0, zdrželo se 0   

Pracovní předsednictvo bylo schváleno   

  

3. Volba mandátové, návrhové a volební komise   
Do mandátové komise navrhuje VV SZČR: Ing. Daniel Martinek, Jiří Žák z 

pléna byl navržen: Lenka Bartáková   

Hlasování proběhlo aklamací – přítomno 53 delegátů, pro 53, proti 0, zdrželo se 0   

Mandátová komise byla schválena   

Předsedou mandátové komise byl zvolen Jiří Žák   

  

Do návrhové komise navrhuje VV SZČR: Mgr. PhDr. Martin Krahulík a Ing. Josef 

Školník z pléna byl navržen: Josef Pfeifr  

Hlasování proběhlo aklamací – přítomno 53 delegátů, pro 53, proti 0, zdrželo se 0   

Návrhová komise byla schválena   

Předsedou návrhové komise byl zvolen Ing. Josef Školník  

  

Do volební komise navrhuje VV SZČR: Ing. Jiří Gold a Milan Slončík z pléna byl 

navržen: Alexandr Maslej  

Hlasování proběhlo aklamací – přítomno 53 delegátů, pro 53, proti 0, zdrželo se 0   

Volební komise byla schválena   

Předsedou návrhové komise byl zvolen Ing. Jiří Gold  

  

4. Zpráva o činnosti SZČR za uplynulé období   
 



  

přednesl předseda Tomáš Douda. Popsána zpronevěra ze strany pracovnice sekretariátu, p. Věry Švagrovské (dále jen „EŠ“). 

Nové vedení převzalo svaz v říjnu 2021 ve stavu, kdy byla na účtu částka 2.500,- Kč. Škoda stanovená v oznámení o zahájení 

trestního stíhání ze dne 19.8.2022, které byla zahájeno s EŠ je stanovena na 8.000.500,- Kč. EŠ vrátila na účet Svazu cca 

900.000,- Kč, tj. skutečná škoda je 7-8mil. Kč. Škodu bude Svaz vymáhat v adhezním trestním řízení. 20.9.2022 zástupce Svazu 

bude mít možnost nahlédnout do trestního spisu, přípravné trestní řízení bude uzavřeno a bude podána obžaloba. EŠ se ke 

všemu plně doznala. EŠ má evidentně snahu uzavřít dohodu o vině a trestu - ale nevíme, jak na tom finančně ona je. Je možné, 

že dostane podmínku a mohla by průběžně svůj dluh vůči Svazu splácet. 

 

Po zjištění kritického stavu v říjnu VV tehdejší VV podal na EŠ trestní oznámení. Sháněly se urgentně finanční prostředky – 

došlo k zápůjčce peněz od ČUS ve výši 1 mil Kč, byly uhrazeny urgentní dluhy. Zjišťovala se skutečná výše dluhu Svazu, protože 

skutečná výše zpronevěry nebyla od počátku jasná. Byly vyčísleny závazky Svazu z obdržených dotací. 

 

V červnu 2022 obdržel Svaz určité finanční prostředky z dotace. Svaz je nyní plně funkční a to považuji za klíčové. Jsme z mostu 

do postoje, ale to je první krok.  

 

Ještě doplňuji informace o dalších akutních problémech – Svaz nezná přesně členskou základnu. Neexistuje transparentní 

přehled o tom, kdo má uhrazeny členské příspěvky. Je třeba přihlašovat všechny členy. Jsou oddíly, které vykazují jednoho 

člena.  

 

Ohledně činnosti VV – chápu výtku, že VV mohl více komunikovat, ale často nebylo o čem. Jednání probíhala s ČUS, bankou, 

policií ČR. Důležité je, že nyní má Svaz prostředky na činnost. Účetní závěrka není hotova do dneška. Účetnictví se ale msuelo 

uzavřít, bylo třeba si půjčit na činnost. Aktuální závazky Svazu jsou 2.900.000,- Kč; 500.000,- kč už bylo uhrazeno z vlastních 

zdrojů (prodej dresů, bot atd.). Disponujeme nyní na účtech cca 1,5 mil. Kč; můžeme platit zápůjčky na tento rok. Svaz bude 

nyní splácet půjčku ČUS ve výši 1 mil. Kč a rovněž se bude splácet půjčka Jirkovi Novákovi.   

 

Daňové přiznání za rok 2021 se nestihlo podat včas/řádně, řešilo se mimořádně, podávalo se až 1. července. Byl zřízeny 2 

transparetní účty – (první na pomoc zápasníkovi z oblasti postižené tornádem na Jižní Moravě + pomoc pro Svaz zápasu). 

Výpisy z těchto účtů byly opatřeny 30. srpna 2022 a budeme podávat opravné DP.  

 

Přes účet protékají peníze z darů, sponzoring a od června 2022 i dotační peníze.  

 

Děkujeme klubům, že si platily náklady na účast ze svého. Byl tak vytvořen pro Svaz finanční polštář, aby mohly být placeny 

urgentní dluhy. 

 

Vím, že na minulém jednání VH byl slíben audit, ale myslím, že to k ničemu nepovede, účetní audit jen zhodnotí ten stav. O 

neoprávněnosti to nebude svědčit. Audit nemá smysl. Peníze se ztratily proto, že nebyla kontrola původního VV a předsedy.   

Od doby, co jsme převzali vedení, už se nedělo nic nestandardního, platily se licence, platil se ČUS, platila se účast reprezentace 

na vrcholných závodech. Vše koordinoval Vladimír Šnelly a ostatní členové VV. Svaz fungoval přes VV. Ani se zaměstnanec 

nepoptával – nevěděli jsem, zda budeme mít na něj vůbec peníze. Sekretariát bude třeba samozřejmě v budoucnu obnovit, 

zaměstnat nového zaměstnance.  

 

Otevřena nyní diskuze ohledně otázky, kdo je oprávněn hlasovat:  

 

Člen z pléna: Jsou zde přítomni delegáti, kteří nemají formálně právo hlasovat. VH je nejvyšší orgán – VH by měla odsouhlasit, 

že i tyto lidé, i když nemohou dle Stanov hlasovat, tak mohou platně hlasovat, i přes skutečnost, že neprokáží, že mají uhrazeny 

členské příspěvky.  

 

Vyvoláno další hlasování - hlasuje se o tom, zda přítomní delegáti mohou hlasovat na VVH, i když nemají zaplaceny členské 

příspěvky. Dále je zdůrazněno, že Mandátová komise bude vždy postupovat tak, že musí nejdříve spočítat hlasy, kdo je pro. 

 

Mandátová komise uvádí, že nyní je přítomno 55 delegátů, 2/3 hlasovací většina je 37. 

 

usnesení: 

 

Valná hromada schvaluje usnesení, že na jednání VH  jsou oprávněni hlasovat přítomní delegáti, bez ohledu na to, zda mají 

uhrazeny členské příspěvky či nikoli.     

 

Hlasování proběhlo aklamací – přítomno 55 delegátů, pro 50, proti 3, zdrželo se 2   

usnesení bylo schváleno   

 

Zpráva o situaci – VH bere na vědomí. 

Valná hromada bere na vědomí zprávu o situaci Svazu přednesenou Tomášem Doudou. 

Hlasování proběhlo aklamací – přítomno 55 delegátů, pro 50, proti 1, zdrželo se 4   

usnesení bylo schváleno   

 

5. Zpráva o hospodaření SZČR  
 

Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření Svazu přednesenou Tomášem Doudou. 



  

Hlasování proběhlo aklamací – přítomno 55 delegátů, pro 48, proti 4, zdrželo se 3   

usnesení bylo schváleno   

 

6. Zpráva mandátové komise VH SZČR  
 

Bylo pozváno členů s hlasem rozhodujícím: 71   

Je přítomno členů s hlasem rozhodujícím: 55, nadpoloviční většina je 37 členů s hlasem rozhodujícím a VVH SZČR je 

usnášení schopna   

  

7. Schválení pravidel pro volbu orgánů spolku 
 

Tomáš Douda uvádí, že ohledně pravidel voleb nenavrhuje žádnou změnu. Dosavadní kandidáti (viz hlasovací lístky) byly 

uvedeni v hlasovacích lístcích a každý, kdo má zájem být volen do orgánu svazu, tak se může i nyní přihlásit a požádat o 

důvěru jako kandidát.  

 

VH hlasuje o usnesení, že kandidáti mají možnost se přihlásit volební komisi, kteří dosud neprojevili zájem o funkci ve Svazu 

s tím, že při volbě se bude postupovat dle stávající Volební směrnice.  

Hlasování proběhlo aklamací – přítomno 55 delegátů, pro 54, proti 0, zdržel se 1   

usnesení bylo schváleno   

 

8. Diskuze 
 

Petra Skalická, jako předsedkyně komise, uvádí: chci za TMK shrnout minulé období – proběhlo školení trenérů (přes 20 nových 

trenérů a řada obnov licence). VV nepracoval tak, jak má. Ač jsem ve VV zůstala, ale nemám pocit, že bych byla platný člen, 

spousta informací nešla ani členům VV. Nemohla jsem reagovat a zasáhnout.  

 

Jiří Gold, předseda – přednesl zprávu o své činnosti, viz písemný report.  

 

Libor Bílek, přednesl zprávu od sportovně-technická komise – dochází k porušování soutěžního řádů. Starty dívek v přípravkách 

A. To už se nebude stávat – je soutěžní řád. Pokud tam dívky nemáme, tak tam nemohou startovat. Oddíl a rozhodčí bude za 

to sankcionováni. Pošlete předem co nejpřesnější informace ohledně počtu startujících. Dnes bude na webu nový soutěžní řád 

– přibylo mezinárodní značení kategorií (15,17,20 – názvy kategorií). Na podzim budou změny v soutěžním řádu pokud jde o 

plážový zápas.  

 

9. Odvolání (přijetí rezignací) VV SZČR 

 
VV byly v roce 2021 doručeny rezignace Belo Svitka a Mgr. Václava Scheinera. 

 

Přistoupeno ke hlasování o odvolání VV ČR, včetně předsedy 

Hlasování proběhlo aklamací – přítomno 55 delegátů, pro 55, proti 0, zdržel se 0   

usnesení bylo schváleno   

 

VV je nyní odvolán. Tomáš Douda zůstává funkce řízení VH. 

 

10. Představení kandidátů na Předsedu SZČR a Předsedů Odborných komisí VV SZČR  
 

Tomáš Douda seznámil VVH s kandidáty na Předsedu SZČR a Předsedů Odborných komisí VV SZČR a požádal 

přítomné, zda chtějí doplnit aktuální kandidátky pro volby. Mezi kandidáty na předsedu KRK byl doplněn p. Bohumír 

Cikán.  

 

Předseda KRK se bude volit do roku 2026 a VV do roku 2024 (olympijský cyklus), kdy bude nová VVH.  
 

Následuje prezentace kandidátů na předsedu VV a SZČR. 

 

Prezentace Mgr. Roberta Mazocha, MBA.  

Prezentace Mgr. Jindřicha Vejsady 

Prezentace Ing. Petra Skalické, Ph.D. 

 

11. Volba Předsedy VV - Předsedy SZČR  
Tomáš Douda vyzval předsedu volební komise k volbě Předsedy SZČR dle Volebního řádu SZČR, potřeba 2/3 členů s hlasem 

rozhodujícím: 

  

Kandidáti na předsedu SZČR -  Mgr. Robert Mazoch, MBA, Mgr. Jindřich Vejsada, Ing. Petra Skalická, Ph.D. 



  

Hlasování proběhlo tajnou volbou   

Přítomno 55 delegátů, 1 hlas byl neplatný. 

Mgr. Robert Mazoch, MBA - pro 33,  

Mgr. Jindřich Vejsada -  pro 7,  

Ing. Petra Skalická, Ph.D. - pro 14, 

 

Nebylo dosaženo 2/3 většiny. Volba bude pokračovat dalším kolem, nyní stačí již prostá většina ke zvolení předsedy. 

 

2. kolo volby: 

Bylo odevzdáno 53 hlasů, 2 delegáti opustili jednání. 

Mgr. Robert Mazoch, MBA - pro 34,  

Mgr. Jindřich Vejsada -  pro 1,  

Ing. Petra Skalická, Ph.D. - pro 18, 

 

Předsedou VV – předsedou SZČR zvolen: Mgr. Robert Mazoch, MBA. 

 

Volba členů VV (Předsedů Odborných komisí)  
Tomáš Douda vyzval předsedu volební komise k volbě dle Volebního řádu SZČR  

  

Kandidát na předsedu KVZ - Mgr. Ladislav Šnelly, Ing. Petra Skalická, Ph.D., Mgr. Jindřich Vejsada 

 

Hlasování proběhlo tajnou volbou   

Mgr. Ladislav Šnelly - přítomno 53 delegátů, pro 24,  

Ing. Petra Skalická, Ph.D., - přítomno 53 delegátů, pro 26,  

Mgr. Jindřich Vejsada - přítomno 53 delegátů, pro 3, 

 

50% většinu hlasů přítomných delegátů nezískal nikdo, volba se bude opakovat. 

 

2. kolo volby 

 

Mgr. Ladislav Šnelly - přítomno 53 delegátů, pro 24,  

Ing. Petra Skalická, Ph.D., - přítomno 53 delegátů, pro 28,  

Mgr. Jindřich Vejsada - přítomno 53 delegátů, pro 1. 

 

Prostou většinu hlasů získala Ing. Petra Skalická a stala se předsedkyní KVZ.  

 

Kandidát na předsedu DK a OK - Daniel Havlík, Mgr. Petr Skalický 

 

Hlasování proběhlo tajnou volbou   

Daniel Havlík - přítomno 53 delegátů, pro 19,  

Mgr. Petr Skalický - přítomno 53 delegátů, pro 34,  

 

Zvolen za předsedu DK a OK Mgr. Petr Skalický. 

 

Kandidát na předsedu TMK - Ing. Petra Skalická Ph.D.  
Hlasování proběhlo aklamací - přítomno 53 delegátů, pro 36, proti 4, zdrželo se 13    

 

Kandidát na předsedu STK - Ing. Libor Bílek  

Hlasování proběhlo aklamací - přítomno 53 delegátů, pro 46, proti 0, zdrželo se 8   

 

Kandidát na předsedu KR - Mgr. Václav Scheiner ml.  

Hlasování proběhlo aklamací - přítomno 53 delegátů, pro 51, proti 0, zdrželo se 2   

  

Kandidát na předsedu EK – Tomáš Douda 

Hlasování proběhlo aklamací - přítomno 53 delegátů, pro 52, proti 0, zdržel se 1   

 

Dále bere valná hromada na vědomí, že volbou do TMK a KVZ, kde uspěl jeden kandidát, Ing. Petra Skalická, dochází ke 

sloučení dvou komisí, s tím, že ve VV tak je počet tvořen sudým počtem osob (tj. 6) a VH tímto ukládá VV dokooptovat lichého 

člena VV.  

 

12. Volba předsedy KRK 

Kandidát na předsedu KRK – Ondřej Vejsada, DiS., Michal Vejsada, Bohumír Cikán 

 

Hlasování proběhlo tajnou volbou   



  

Ondřej Vejsada, DiS. - přítomno 53 delegátů, pro 26,  

Michal Vejsada - přítomno 53 delegátů, pro 4,  

Bohumír Cikán - přítomno 53 delegátů, pro 23, 

 

50% většinu hlasů přítomných delegátů nezískal nikdo, volba se bude opakovat. 

 

2. kolo volby 

Bylo odevzdáno 52 hlasů. 

 

Ondřej Vejsada, DiS. - přítomno 52 delegátů, pro 28,  

Michal Vejsada - přítomno 52 delegátů, pro 2,  

Bohumír Cikán - přítomno 52 delegátů, pro 22, 

 

Prostou většinu hlasů získal Ondřej Vejsada, DiS, a stal se předsedou KRK. 

 

13. Přijetí nových oddílů  
Tomáš Douda seznámil VVH s návrhem na přijetí oddílu Zápas Mariánské lázně 

Usnesení o přijetí nového člena oddíl Zápas Mariánské lázně 

 

Hlasování proběhlo aklamací – přítomno 51 delegátů, pro 51, proti 0, zdrželo se 0 

Valná hromada schvaluje přijetí oddílu Zápas Mariánské lázně 

 

Zapsal: Mgr. PhDr. Martin Krahulík 

 

14. Usnesení   
VVH SZČR bylo předloženo v následujícím znění – Příloha č.2   

  

Volební valná hromada schvaluje:   

1. Program VVH SZČR, doplněný o přijetí nového oddílu Mariánské lázně   

2. Pracovní předsednictvo ve složení: Tomáš Douda a Ladislav Šnelly  

3. Mandátovou komisi ve složení: Ing. Daniel Martinek, Jiří Žák, Lenka Bartáková   

4. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Josef Školník, PhDr. Martin Krahulík, Josef Pfeifer  

5. Volební komisi ve složení: Ing. Jiří Gold, Milan Slončík, Alexandr Maslej  

6. Postup, že na jednání VH  jsou oprávněni hlasovat přítomní delegáti, bez ohledu na to, zda mají uhrazeny členské 

příspěvky či nikoli 

7. Zprávu o hospodaření SZČR za rok 2021 přednesenou Tomášem Doudou  

8. Odvolání VV ČR, včetně předsedy  

9. Do funkce předsedy SZČR zvolen Mgr. Robert Mazoch, MBA. 

10. Do funkce Předsedy KVZ Ing. Petru Skalickou Ph.D.  

11. Do funkce Předsedy EK Mgr. Tomáše Doudu 

12. Do funkce Předsedy STK Ing. Libora Bílka 

13. Do funkce Předsedy KR Mgr. Václava Scheinera ml.  

14. Do funkce Předsedy TMK Ing. Petru Skalickou Ph.D.  

15. Do funkce Předsedy DK a OK Mgr. Petra Skalického 

16. Do funkce Předsedy KRK Ondřej Vejsada, DiS. 

17. Přijetí nového oddílu Zápas Mariánské lázně 

18. Oprávnění VV zvolit si 1. místopředsedu a 2. místopředsedu  

 

 Volební valná hromada bere na vědomí:  

1. Zprávu o činnosti a stavu SZČR za rok 2021 přednesenou Tomášem Doudou  

2. Zprávu KRK SZČR za rok 2021 přednesenou Ing. Jiřím Goldem 

3. Zprávu mandátové komise  

4. Bere na vědomí, že do KVZ a KRK proběhly volby dvoukolovým způsobem 

5. Diskusní příspěvky tak jak byly předneseny  

  

Volební valná hromada ukládá:  

1. VV projednat odpovědi na dotazy vyplývající z diskuse, na které nebylo v průběhu VVH odpovězeno 

2. VV zajistit administrativní záležitosti ve vztahu k rejstříkovému soudu.   

 

15. Závěr   
  

Zapsal: Ing. Josef Školník  

  


