
Zápis z jednání Výkonného výboru (VV) Svazu zápasu ČR (SZČR)

Datum: 21.9.2022

Účastníci: Robert Mazouch, Petra Skalická, Tomáš Douda, Václav Scheiner, Libor Bílek (on-line), Petr Skalický
(on-line), Ladislav Šnelly (on-line)

Host: Ondřej Vejsada, Michal Vejsada

Místo konání: Global Payments, V Olšinách 80, Praha - 10
 
 

a. Agenda:

1. Kontrola zápisu a úkolů z předchozího jednání VV - 10´
(https://docs.google.com/document/d/1N_QlRfAdhl1lHYPBNJyBhbyBG2g3TRXB/edit; https:/
/docs.google.com/spreadsheets/d/1E_0accikvsaqyHQo74_HBZEGX4U3RoqB/edit#gid=401055
038) 

2. Vytvoření Nezávislé Komise pro vyšetření defraudace na SZČR - 30´
3. Prezentace Předsedů jednotlivých výborů směrem k ostatním členům VV. Cílem je pochopit, jak

každý Předseda vnímá svůj výbor, činnost kterou má zastřešovat - 45´
4. Plán aktivit do konce roku 2022

(https://drive.google.com/drive/folders/1Dk8F5P4LD5BlUfgvfKlpIJ3lB_5kGnBq) - 45´
5. Ostatní - 20´

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kontrola zápisu a úkolů z předchozího jednání VV:
o Zápis byl přijat bez připomínek, úkol byl splněn

2. Vytvoření Nezávislé Komise pro vyšetření defraudace na SZČR:
o Členové VV jednali o vytvoření NVK ve smyslu nastavených kontrolních mechanismů, předpisů /

stanov Českého svazu zápasu, případně prověření nestandardního chování v oblasti finančních
transakcí

o Hlasování členů VV pro vytvoření NVK bylo 5 hlasů PRO a 2 hlasy PROTI, na základě výsledků
hlasování byla vytvořena NVK

o NVK bude mít za úkol, aby byla zpronevěra řádně vyšetřena. Ze závěrů budou udělaná opatření,
aby se zpronevěra nemohla opakovat a v případě potřeby dojde k úpravě stanov a předpisů

o Předsedou NVK bude p. Michal Vejsada, jejími dalšími členy budou:
▪ p. Tomáš Douda (Předseda EK)
▪ p. Ondřej Vejsada (Předseda KRK)
▪ p. Pavel Domkář (zástupce klubu Havl. Brod)
▪ externí finanční & právní expert  (tbd)

https://docs.google.com/document/d/1N_QlRfAdhl1lHYPBNJyBhbyBG2g3TRXB/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E_0accikvsaqyHQo74_HBZEGX4U3RoqB/edit#gid=401055038
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E_0accikvsaqyHQo74_HBZEGX4U3RoqB/edit#gid=401055038
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E_0accikvsaqyHQo74_HBZEGX4U3RoqB/edit#gid=401055038
https://drive.google.com/drive/folders/1Dk8F5P4LD5BlUfgvfKlpIJ3lB_5kGnBq


o Všichni zúčastnění budou poskytovat potřebnou součinnost (tj. umožnění nahlížet /předkládat
účetnictví SZ po dobu páchané trestné činnosti, případně přístup k dokumentům od Policie ČR)

o  Tato NVK a její Předseda (Michal Vejsada) budou přímo řízeni Předsedou Svazu zápasu (R.
Mazouchem) a veškerá komunikace bude primárně mezi nimi. Nebude probíhat žádná dílčí
komunikace přes sociální média či jakýmkoliv dalším způsobem bez toho, že by se na tom M.
Vejsada a R. Mazouch domluvili  

o Cílem je transparentně analyzovat uvedenou situaci, připravit písemnou zprávu s popisem co se stalo
a co nezafungovalo + navrhnout potřebné kontrolní mechanismy a případně i úpravy předpisů /
stanov

o Dalším z cílů je celou kauzu prošetřit, udělat všechny potřebné kroky pro vrácení peněz a zároveň
udělat "tlustou čáru" za touto kauzou, aby se český zápas mohl zaměřit na svůj další rozvoj

o Cílem není nahradit policejní vyšetřování, případně soudní proces, který paralelně probíhá a kterého
je SZČR účasten v roli poškozeného. Taktéž není cílem "nahánět" bývalé členy Výkonného výboru
SZČR, kteří jsou i v současné chvíli členy nového Výkonného výboru SZČR. Samozřejmým cílem je
poskytovat plnou součinnost vyšetřovacímu orgánu, s jehož závěrem bude zápasnické hnutí
seznámeno

o Jakákoliv komunikace směrem k médiím ať už průběžná nebo závěrečná zpráva jsou v kompetenci
Předsedy SZČR

o Všichni členové této NVK si jsou vědomi, že tuto činnost budou provádět bez nároku na jakoukoliv
odměnu

o Závěrečná zpráva bude prezentována nejpozději na Valné hromadě SZČR v roce 2023

3. Prezentace Předsedů jednotlivých výborů směrem k ostatním členům VV:
o Ekonomická komise / EK (T. Douda):

●Nutno vymezit činnosti Sekretáře SZČR, z čehož následně vyplynou další činnosti pro
ostatní komise

●EK zastřešuje oblasti:
▪ Dotace
▪ ČUS
▪ Rozpočet
▪ Schvalování faktur
▪ Komunikace s KVZ a ostatními Komisemi

●Bude nutné vymezit role a kompetence jednotlivých komisí do upravených Stanov SZČR
(revize Stanov SZČR)

●Bude nutné revidovat ekonomickou směrnici
● Jeden z hlavních úkolů EK je rozklad jednotlivých dotací a pochopení struktury dotací pro

tvorbu rozpočtu SZČR
o Komise rozhodčích / KR (V. Scheiner):

●Prezentace na G-Drive
(https://docs.google.com/presentation/d/11duWVR4LxdT1tyDjv0zOp4s0EKfTAmG8/e
dit?usp=drive_web&ouid=105565091345482952138&rtpof=true)

●Václav Scheiner ml. zastřešuje přístup do systému Athena a na UWW e-mail
●Potřebujeme podpořit motivaci pro mezinárodní rozhodčí
●Pro rozhodčí na národní úrovni potřebujeme dořešit náklady na dopravu

o Disciplinární Komise / Organizační Komise (P. Skalický):
●Dnes je tato komise vnímána jako represivní složka
● Je potřeba pracovat s oddíly, aby správně pochopili roli této komise a podpořili ji
●Pracovní tým:

▪ M. Hakl
▪ D. Havlík
▪ T. Šimek

●Bude nutné updatovat Disciplinární řád (doping, …)
●Organizační komise má pomáhat s organizací turnajů

https://docs.google.com/presentation/d/11duWVR4LxdT1tyDjv0zOp4s0EKfTAmG8/edit?usp=drive_web&ouid=105565091345482952138&rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/11duWVR4LxdT1tyDjv0zOp4s0EKfTAmG8/edit?usp=drive_web&ouid=105565091345482952138&rtpof=true


o Sportovně Technická Komise / STK (L. Bílek):
● Složení komise: Ing. Libor Bílek – předseda

Ing. Josef  Školník – člen
Mgr. Petr Skalický – člen
Mgr. Jiří Žák – člen

● Všichni členové mi zájem o práci v komisi potvrdili
● Aktualizace sportovního kalendáře 2022:

o poslední verze (rozeslaná a uložená na webu) ke dni 20.09.2022;
o do konce roku chybí schválit a vydat následující rozpisy:

▪ Memoriál Urbana a Veselého, Bohemians Praha – 12.11.2022;
▪ Velká cena Jihlavy, SK Jihlava – 16.11.2022;
▪ Prague Wrestling OPEN 2022, PSK Olymp Praha – 26.11.2022.

● Příprava sportovního kalendáře pro rok 2023:
o prostřednictvím KVZ oslovit reprezentační trenéry ohledně termínů uskutečnění

jednotlivých Mistrovství ČR;
o následně oslovit zástupce všech oddílů ohledně přihlášek o pořadatelství MČR a

svých oddílových turnajů;
o po skončení ligových soutěží oslovit účastníky (popř. další zájemce o tyto

soutěže) ohledně jejich účasti v dalším ročníku a přípravy rozpisů soutěží pro rok
2023

● Aktualizace Soutěžního řádu, Přestupního řádu a Registračního řádu:
o výzva všem OSKZ a potažmo oddílům k podání svých připomínek či návrhů

změn v těchto dokumentech k pevně stanovenému datu = 11.11.2022;
o do Registračního řádu zakomponovat nový způsob evidence členů (ve spolupráci

s Láďou Šnellym).
●Potřebujeme zabezpečit medaile a diplomy na MČR a 1. ligu (jednotlivci a ligové / týmové

soutěže) – zabezpečí Petra S.
o Technicko – Metodická Komise / TMK (P. Skalická):

●Vzdělávání trenérů (školení 1 x ročně pro nové trenéry)
● Semináře pro trenéry 3 x ročně (prodlužují si zde licence) – nejbližší seminář je naplánován

na 16.10.2022 (téma: Psychologie), cílem je zorganizovat ještě jeden seminář do konce roku
2022

●V roce 2023 chceme propojit semináře pro TMK také s KVZ
●Pro uznávání a započtení a prodloužení licence jsme připraveni uznávat externí kurzy

organizací jako ČOV, ČUS, Kurz Zdravotníků, …
●Tým:

▪ P. Kučera
▪ L. Hocková
▪ P. Boubel
▪ L. Lipowski

●Cílem je rozšířit vzdělávání pro trenéry i závodníky (včetně rekvalifikačních kurzů)
o Komise Vrcholového Zápasu / KVZ (P. Skalická):

●Potřeba doplnit informace & podklady od Ládi Šnellyho
● Je potřeba revidovat celý systém podpory:

▪ „Loterijní trenéři“
▪ SPS
▪ SCM
▪ Reprezentace

●Potřebujeme vyjasnit budget do konce roku 2022 a z toho vyplývající akce do konce roku
2022

●Potřebujeme připravit smlouvy s reprezentačními trenéry a reprezentanty pro rok 2023
●Připravit výběrové řízení na reprezentační trenéry pro rok 2023, které musí proběhnout do

konce roku 2022
● Je potřeba ověřit pojištění reprezentantů, svazových automobilů, apod.



o Kontrolní Revizní Komise / KRK (O. Vejsada):
●KRK bude pracovat ve složení: Ondřej Vejsada, Jiří Gold, Bohumil Cikán, Daniel Martinek,

Martin Krahulík
●KRK žádá VV o:

▪ Zaslání nejdůležitějších rozhodnutí s významným finančním dopadem z jara, kde
chybí zápisy s VV (zejména jde o nominace na soustředění a mezinárodní turnaj
včetně finanční spoluúčasti)

▪ Zaslání uzávěrky roku 2021 vedle sebe s rokem 20 a detaily k účtům přes 1m CZK
včetně komentáře co je tam účtováno

▪ Finanční výkazy k 09/2022 opět včetně komentáře a detailům k významným
položkám

▪ Přístup k bankovnímu účtu SZČR pro předsedu KRK pro náhled
●KRK informovala o provedené inventuře svazového skladu s oblečením, který je v tuto

chvíli umístěn v prostorách Olympu Praha. Byl předán soubor s výsledky inventury. Je nutno
zajistit přesun skladu do vhodnějších prostor

4. Plán aktivit do konce roku 2022:
o Na jednání VV jsme tento bod agendy nestihli projít. Členové VV dostali za úkol si tuto oblast

každý za sebe pohlídat a odřídit a na každém jednání VV updatovat stav jednotlivých aktivit

5. Ostatní:
o Kalendář na stěnu:

●Lenka B. požádala o rozhodnutí, jestli chceme vytvořit kalendář zápasníků / ic & oddílů pro
rok 2023. Členové VV toto odsouhlasili.

●Lenka osloví kluby, aby zaslali fotografie

Úkoly:

● Zahájit práci NVK a na každém VV prezentovat aktuální stav – M. Vejsada (příští jednání VV bude 2.10.)
● Aktualizace sportovního kalendáře pro rok 2022 – L. Bílek (info o stavu 2.10.)
● Příprava sportovního kalendáře pro rok 2023 – L. Bílek (14.10. - repre trenéři; 30.11. - kluby; 31.12. - první

verze kalendáře)
● Aktualizace Soutěžního řádu, Přestupního řádu a Registračního řádu – L. Bílek (11.11. - návrhy z hnutí;

12.12. - schválení VV; 1.1.23 - účinnost)
● Zabezpečit medaile a diplomy na MČR a 1. ligu (jednotlivci a ligové / týmové soutěže) – P. Skalická (MČR

8.10.;  Liga 30.11.)
● Zabezpečit / zorganizovat semináře pro trenéry – P. Skalická (16.10. + 15.12.2022)
● Připravit výběrové řízení na reprezentační trenéry pro rok 2023 – P. Skalická (31.10.2022)
● Připravit smlouvy pro reprezentační trenéry a reprezentanty / ky – T. Douda (31.12.2022)
● Připravit aktualizaci budgetu pro rok 2022 – T. Douda, R. Mazouch, L. Šnelly (31.10.2022)
● Připravit budget na rok 2023 - T. Douda, R. Mazouch, L. Šnelly (30.11.2022)
● Je potřeba ověřit pojištění reprezentantů, svazových automobilů, apod. – L. Šnelly, O. Mazouchová

(31.10.2022)
● Zaslání nejdůležitějších rozhodnutí s významným finančním dopadem z jara, kde chybí zápisy s VV

(zejména jde o nominace na soustředění a mezinárodní turnaj včetně finanční spoluúčasti) – T. Douda, L.
Šnelly (15.10.2022)

● Zaslání uzávěrky roku 2021 vedle sebe s rokem 20 a detaily k účtům přes 1m CZK včetně komentáře co je
tam účtováno – T. Douda, L. Šnelly (15.10.2022)

● Finanční výkazy k 09/2022 opět včetně komentáře a detailům k významným položkám – T. Douda, L.
Šnelly (15.10.2022)

● Přístup k bankovnímu účtu SZČR pro předsedu KRK pro náhled – T. Douda, případně po zavedení do
rejstříků R. Mazouch (31.10.2022)

● Přesun skladu z prostor Olympu Praha do nových prostor – TBD (30.11.2022)
● Kalendář na stěnu – L. Bartáková (30.11.2022)

Zápis provedl: Robert Mazouch




