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

Datum: 2.10.2022, od 16:00 – 19:00 hod.

Účastníci: Robert Mazouch, Petra Skalická, Tomáš Douda, Václav Scheiner, Libor Bílek, Ladislav Šnelly
Neúčast: Petr Skalický, Michal Vejsada (host)
Host: Ondřej Vejsada, Olga Mazouchová, Lenka Bartáková

Místo konání: on-line

Agenda:
1. Kontrola zápisu a úkolů (úkoly jen s termínem v těchto dnech) - 10´
2. Info o postupu NVK - O. Vejsada - 15´
3. Svazová auta (aktuální stav) - O. Mazouchová - 10´
4. Zásoby sportovního oblečení (aktuální stav) - O. Mazouchová - 10´
5. Sportovní oblečení na rok 2023 - R. Mazouch (vstupy P. Skalická., L. Šnelly) - 20´
6. Souhrn témat, které poslal V. Scheiner - 30´

(https://docs.google.com/document/d/1IW0xwAajaAy2GaWRxPbOFEmIfibzdv-K/edit) 
7. Hlasování o možnosti účasti Oblastních svazů zápasu na jednáních VV v roli hostů, bez možnosti vstupovat

do jednání VV - všichni členové VV - 10´ 
8. Posouzení žádosti Havl. Brodu o vytvoření SPS od roku 2023 - P. Skalická - 15´
9. Jednání se zástupci grapplingu o řešení jejich vstupu do UWW přes náš svaz – P. Skalická – 5´
10. Vyjasnění čerpání rozpočtu - jestli jsou prostředky na turnaje pro reprezentaci a kolik – T. Douda – 15´
11. Návrh na úpravu českých dodatků o předregistraci a u U15 změny bodo vání za vyšlápnutí a náhlé smrti – P.

Skalická. – 10´
12. Výstupy z jednání s NSA & ČOV – L. Šnelly – 15´

.

1. Kontrola zápisu a úkolů (úkoly jen s termínem v těchto dnech)
● bez připomínek (updatovaný soubor s úkoly na G-Drive:

2. Info o postupu NVK
● O. Vejsada informoval o jednání s M. Vejsadou. Z tohoto jednání byl vytvořen zápis
● Na jednání VV jsme se domluvili, že si T. Douda projde požadavky NVK na dodání vstupů a vyjádří

se interně členům VV, kteří případně doplní své připomínky. Následně takto připravená odpověď
bude zaslána na Předsedu NVK (M. Vejsadu) a v kopii na O. Vejsadu a R. Mazoucha

● Na jednání VV jsme se taktéž domluvili, že R. Mazouch pošle M. Vejsadovi info e-mailem, že SZČR
nemá plánované prostředky na externí auditory, což bylo i odsouhlaseno / potvrzeno na jednání VV
21.9.2022, kde jsme odsouhlasili vytvoření NVK i s pravidly a podmínkami fungování

https://docs.google.com/document/d/1IW0xwAajaAy2GaWRxPbOFEmIfibzdv-K/edit


3. Svazová auta (aktuální stav)
● Jedno auto je zaparkováno v prostorách Olymp Praha, druhé v Chomutově
● Je potřeba nyní přezout obě auta na zimní pneumatiky (zabezpečí J. Žák a L. Šnelly) + u auta

v Chomutově je potřeba udělat servisní prohlídku do konce listopadu 2022 (zabezpečí L. Šnelly)
● VV se shodl na tom, že v případě potřeby mohou závodníci (kategorie dospělých) pomoct odřídit

část cesty na závody / soustředění. Aby mohli řídit svazový automobil, tak kromě platného
řidičského průkazu potřebují mít platné referentské zkoušky. Fakticky se toto bude týkat závodníků
z Olympu Praha, kterým referentské zkoušky zabezpečí a uhradí Resortní centrum MVČR

● Po přezutí aut na zimní pneu bude opět umožněno automobily používat pro dopravu na závody a
soustředění a obě dvě auta budou zaparkována v prostorách Olympu Praha

● Pro rezervaci aut bude publikována excel tabulka (zodp. J. Žák & V. Scheiner)
● Současně řešíme palivové karty, bude proveden malý tendr (CCS – nutná případné re-aktivace

palivových karet; Eurowag; MOL palivová karta) – zodp. O. Mazouchová. Po analýze podmínek
navrhne doporučení k rozhodnutí členům VV

4. Zásoby sportovního oblečení (aktuální stav) v roce 2022
● Hledáme jiné prostory mimo Olymp Praha (zodp. O. Mazouchová / L. Šnelly)
● Máme aktualizovaný soubor se zásobami oblečení
● Repre trenéři (přes KVZ – P. Skalická do 30.10.) a Rozhodčí (přes KR – V. Scheiner do 15.10.)

připraví seznam reprezentantů & rozhodčích v porovnání se seznamem toho, jakou výbavu mají mít
a toto následně porovnáme se skladovými zásobami a potřebné vybavení rozdělíme

5. Sportovní oblečení na rok 2023
● Ze seznamu reprezentantů & rozhodčích x skladové zásoby vznikne i seznam pro dokoupení repre

oblečení (v případě finančních prostředků)

6. Souhrn témat od V. Scheinera
● Platby rozhodčím:

○ Navrhuji za loňský rok vyplatit, na základě příkazních smluv, tyto částky:
■ Kategorie IS a I – 3000,- Kč / měsíc.
■ Kategorie II – 2000,- Kč / měsíc.
■ Kategorie III – 1000,- Kč / měsíc.
■ Tzn.: Hakl, Scheiner, Skalický – 36 000,- Kč., Křenek – 24 000,- Kč., Černohlávek –

12 000,- Kč
○ Stejné částky navrhuji i za letošní rok Tzn.: Hakl, Scheiner, Skalický – 36 000,- Kč., Křenek –

24 000,- Kč., Černohlávek – 12 000,- Kč,    Štíbal – 12 000,- Kč.
● Vyjádření:

○ Mazouch – souhlasím s návrhem / principem. Finální potvrzení pls až po  vyjasnění
budgetu na tento rok (do konce října). Pro rok 2023 zapracujeme do návrhu rozpočtu a
finální potvrzení po potvrzení / obdržení dotací na rok 2023

○ Skalická – V případě že na to bude v rozpočtu prostor a vyplatí se vše ostatní i trenérům tak
souhlasím

○ Douda – Souhlas (není na to nárok)
○ Skalický – týká se mě to, proto se zdržuji vyjádření
○ Bílek – souhlasím s návrhem
○ Šnelly – souhlas
○ Scheiner – souhlasím



● Závodníci – řízení vozidel

o Navrhuji, aby bylo možné, že někteří vybraní závodníci si zajistí referenční řidičský průkaz a
budou tak moci trenéra na nějakou kratší část cesty vystřídat.

● Vyjádření:

o Mazouch – souhlasím

o Skalická – moc se mě to nelíbí, schvalovala bych raději jednorázové akce formou vyjímek,
než to plošně povolit

o Douda – souhlas (nejde ovšem o závazek SZČR)

o Skalický – souhlasím za podmínky “vybraní závodníci” a doplňuji “vybrané turnaje”

o Bílek – souhlasím, ale pouze v případě “vystřídání”, nikoliv, aby to bylo pravidlem

o Šnelly – souhlas

o Scheiner – souhlasím

● Smluvní sportovci OLYMP CSMV a SCM SZČR

o Navrhuji všechny sportovce zařazené na místa Smluvních sportovců (SMLS) OLYMP
CSMV, kteří byli v minulosti vyřazeni ze seznamů SCM, na tyto seznamy vrátit. A zároveň
nově zařazené sportovce SMLS ze seznamů SCM nevyřazovat.

● Vyjádření:

o Mazouch – souhlasím

o Skalická – souhlasím

o Douda – souhlas, pokud nejde proti předpisům

o Skalický – souhlasím

o Bílek – souhlasím

o Šnelly – souhlas, pokud nejde proti předpisům

o Scheiner – souhlasím

● Platební karta SZČR

o Navrhuji zajištění platební karty k účtu SZČR, se kterou bude možné provádět platby na
internetu.

● Vyjádření:

o Mazouch – souhlasím (s nastavením pravidel)

o Skalická – souhlasím

o Douda – souhlasím

o Skalický – souhlasím (+ stanovit schvalovací a kontrolní mechanismy jejího používání)

o Bílek – souhlasím s podmínkou jasně stanovených pravidel

o Šnelly – souhlasím

o Scheiner – souhlasím



● Veteráni:

o Navrhuji, aby v případě, že se někdo bude chtít zúčastnit MS veteránů, složil na účet SZČR
zálohu ve výši, kolik bude stát jeho pobyt na MS a UWW licence. Tato záloha bude muset
být na účtu dříve, než daného závodníka přihlásíme do systému Athena.

● Vyjádření:
o Mazouch – souhlasím
o Skalická – souhlas
o Douda – souhlasím
o Skalický – souhlasím
o Bílek – jednoznačný souhlas
o Šnelly – souhlasím
o Scheiner – souhlasím

● Návštěva zahraničních rozhodčích

o Žádám o možnost zaplatit ubytování zahraničních rozhodčích z Kanady v Praze z
prostředků SZČR. Jedná se o 6152,- Kč za 2 osoby a 3 noci. .

● Vyjádření:

o Mazouch – souhlasím

o Skalická – souhlas (je třeba vzít v potaz ostatní požadavky na uhrazení nákladů)

o Douda – souhlasím

o Skalický – souhlasím

o Bílek – souhlasím

o Šnelly – souhlasím

o Scheiner – souhlasím

7. Účast Oblastních komisí zápasu na jednáních VV v roli hostů, bez možnosti vstupovat do jednání
VV

● Hlasování 6 PRO a 1 PROTI
● Na základě výsledku hlasování budou Oblastní komise zápasu informovány a budou dostávat

pravidelně pozvánku na jednání VV ve formě hostů, bez možnosti vstupovat do jednání VV 

8. Posouzení žádosti Havl. Brodu o vytvoření SPS od roku 2023
● Nyní máme 3 SPS
● Nabízí se 2 varianty možného řešení:

o Varianta č. 1: Vytvořit SPS v Havl. Brodě a jedno současné SPS zrušit
o Varianta č. 2: Vytvořit SPS v Havl. Brodě, nechat současné SPS (tím pádem by byla 4 SPS),

nicméně se stávajícím budgetem na SPS, což by znamenalo rozmělnění současného budgetu na
4 SPS

● Na tomto jednání se VV usnesl nehlasovat o žádosti Havl. Brodu. Počkáme na vyhodnocení současných
SPS / SCM a taktéž Havl. Brodu, abychom se dokázali podívat na kvalitu a výsledky SPS a následně se
vyjádříme k žádosti Havl. Brodu



9. Jednání se zástupci grapplingu o řešení jejich vstupu do UWW přes náš svaz
● Toto téma budeme projednávat separátně ve skupině V. Scheiner, P. Skalická, T. Douda a R. Mazouch
● Po jednání této skupiny se na úrovni VV domluvíme na dalším postupu směrem k zástupcům

grapplingu

10. Vyjasnění čerpání rozpočtu - jestli jsou prostředky na turnaje pro reprezentaci a kolik
● V tuto chvíli máme k dispozici podklady, které připravil L. Šnelly pro ČUS k zaúčtování. Detailní rozpad

budgetu do konce roku 2022 budeme schopni analyzovat až po dodání vstupů ze strany ČUS
● Podklady od L. Šnellyho vypadají následovně:

o Aktuální finanční stav na účtu: 7 037 000 Kč
o Reálné náklady do konce roku: 1 600 000 Kč (odměny za trenérské služby, odměny za

webové služby, soustředění SpS, SCM, nájemné ČUS, účetní služby ČUS, vrácení alikvotních
nákladů za spoluúčasti na reprezentačních akcích, úhrady za pořádání MČR a MMČR, nákup
spotřebního materiálu)

o Splacení půjčky ČUS: 1 000 000 Kč
o Předpokládané vícenáklady do konce roku: 1 037 000 Kč ("polštář")
o Předpokládaný disponibilní zůstatek k čerpání do konce roku: cca 3 400 000 Kč 
o Jedná se o předpoklad, blížící se realitě, který ale bez výsledovky ČUS nelze personifikovat ani na

jednotlivé Programy (Program I., II., V.), natož na jednotlivé nákladové položky uvedených
Programů

● Celý VV se shodl, že jakékoliv návrhy na úhrady či nákupy zboží či služeb do konce roku 2022 budeme
řešit až po vyjasnění budgetu od ČUS. V této chvíli probíhá sběr vstupů, které budeme následně řešit

11. Návrh na úpravu českých dodatků o předregistraci a u U15 změny bodování za vyšlápnutí a náhlé
smrti
● Toto téma bude řešeno v příštím roce v rámci přípravy “Nové éry českého zápasu”

12. Výstupy z workshopu s NSA & ČOV
● L. Šnelly informoval o výstupech z workshopu NSA (Workshop: Svazy 2023) a workshopu ČOV
● Můžeme očekávat snížení dotací cca o 5%, což v kombinaci se současnou inflací bude znamenat reálný

propad příjmů o cca 20%+ …

Úkoly:

● Připravit odpověď M. Vejsadovi na zápis z jednání s O. Vejsadou.  Tento návrh odpovědi pošle T. Douda na
členy VV. Zodp. T. Douda; T: 9.10.

● Poslat e-mail M. Vejsadovi, že SZČR nemá budget na forenzní audit. Zodp. R. Mazouch; T: 3.10.
● Revize pojistných smluv na svazová auta + návrh na další postup. Zodp. O. Mazouchová; T: 5.10.
● Palivové karty – „mini tendr“ od CCS, Eurowag, MOL. Zodp. O. Mazouchová; T: 10.10.
● Zajistit referentské zkoušky pro reprezentanty z Olympu Praha. Zodp. V. Scheiner; T: bez konkrétního

termínu, nicméně bez referentských zkoušek nemůže řídit svazové auto
● Seznam rozhodčích a „repre“ oblečení. Zodp. V Scheiner; T: 15.10.
● Seznam reprezentantů a oblečení. Zodp. P. Skalická; T: 30.10.
● Zaslat smlouvy s Atex a AlpinePro na dodání repre dresy & oblečení. Zodp. T. Douda; T: ???
● Připravit vyhodnocení SPS & SCM + Havl. Brodu. Zodp. P. Skalická, T: 30.11.

Zápis provedl: Robert Mazouch


