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

Datum: 23.10.2022

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

Omluven: Libor Bílek

Host: Ondřej Vejsada, Olga Mazouchová, Oto Wrzecionko, Lenka Foltýnková

Místo konání: on-line
 
 
Agenda:

1. Kontrola zápisu z posledního jednání VV + kontrola úkolů - 15´
2. Info o postupu jednání NVK - O. Vejsada - 15´ 
3. Rozhodnutí o pojištění svazových automobilů - 10´ (členové VV)
4. Rozhodnutí o palivových kartách - 10´(členové VV)
5. Výroční zprávy za roky 2017 - 2021 -  15´ L. Šnelly
6. Budget do konce roku 2022 + seznam požadavků na financování - 30´ T. Douda + R. Mazouch (se

zapojením všech ostatních členů VV)
7. Jednotlivé komise - update stavu - 40´ všichni šéfové komisí
8. Ostatní - 20´

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

● Kontrola zápisu a úkolů z předchozího jednání VV:
o Zápis byl přijat bez připomínek, úkoly zkontrolovány (odkaz na všechny úkoly a jejich plnění zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wp-6BBMCgVNb_WNu6IeuCNOvjBnCp4BK/edit#g
id=401055038

o Žádost Předsedy SZČR na vlastníky úkolů, aby od příštího jednání VV měli dopředu připravenou
informaci o plnění úkolů a na samotném jednání VV informovali o splnění úkolu, případně
informovali o nesplnění úkolů z různých důvodů. Pokud jsou úkoly nejasné, je třeba si to včas
vyjasnit

● Info o postupu Nezávislé Vyšetřovací Komise & KRK:
o NVK požaduje dodání počtu účetních položek z ČUS za roky 2020, 2021 a 2022, aby externí

auditorská firma mohla připravit nabídku na audit
o Další podklady (účetní závěrky, důležité rozhodnutí apod.) je potřeba dodat NVK
o Další meeting NVK je plánován na středu 26.10., proto je potřeba poslat požadované vstupy

nejpozději do úterý 25.10. (zodp. T. Douda)
o KRK požaduje kontrolu nad budgetem & cash-flow SZČR



▪ R. Mazouch a O. Vejsada se shodli na tom, že po vyjasnění budgetu do konce roku 2022 (do
cca 15.11.2022) nastavíme standardní přístup k plánování budgetu & forecasting budgetu do
konce roku 2022 + na rok 2023 na pravidelné čtvrtletní bázi

● Rozhodnutí o pojištění svazových automobilů:
o Návrh na rozhodnutí (připraveno O. Mazouchovou), podklady poslané před jednáním VV:

o Toyota – přesmluvnit (úspora cca 4.500,- Kč / rok):
▪ Nutno zabezpečit prohlídku auta likvidátorem zdarma + dodání

fotodokumentace (zabezpečí L. Šnelly)
o Peugeot – ponechat

o Členové VV poděkovali za přípravu podkladů pro rozhodnutí O. Mazouchové a schválili tento
návrh (R. Mazouch, P. Skalická, T. Douda, V. Scheiner, P. Skalický, L. Šnelly – všichni hlasovali
PRO návrh; L. Bílek nebyl přítomen)

● Rozhodnutí o palivových kartách:
o Návrh na rozhodnutí (připraveno O. Mazouchovou), podklady poslané před jednáním VV:

o Palivová karta Shell Standard (v porovnání s CCS) byla vybrána jako nejvhodnější pro
potřeby SZČR

o Členové VV poděkovali za přípravu podkladů pro rozhodnutí O. Mazouchové a schválili
tento návrh (R. Mazouch, P. Skalická, T. Douda, V. Scheiner, P. Skalický, L. Šnelly – všichni
hlasovali PRO návrh; L. Bílek nebyl přítomen)

● Výroční zprávy za roky 2014 - 2021:
o Účastníci jednání VV se shodli na potřebě přípravy Výroční zprávy za rok 2021 (po následném

ověření v pondělí 24.10.)
o Všichni účastníci jednání se shodli, že připravíme vzor Výroční zprávy za rok 2021 (do 31.10.2022),

což bude následně použito pro Výroční zprávy předchozích let
o Celou tuto aktivitu zastřeší L. Šnelly a ostatní členové VV z předchozího období budou poskytovat

potřebnou součinnost
o T. Douda ověří, zda je nutné publikovat Výroční zprávy a pokud ano, tak zda je nutné pro Výroční

zprávy ověření externího auditora

● Budget do konce roku 2022 + seznam požadavků na financování:
o Zaplatili jsme závazky M. Bystroňovi a L. Hockové, zbývá dořešit M. Hemzu & J. Žáka & P. Kučeru

(kombinace minulosti + částečně rok 2022)
o Rozpočet na rok 2023 pro Olymp ještě nemáme
o Požadavky na aktivity do konce roku 2022 budou shromažďovány u P. Skalické, na základě těchto

vstupů následně bude VV rozhodovat o investicích do konce roku 2022 (po vyjasnění současného
stavu rozpočtu na rok 2022)

o Do 31.10. bychom měli mít zpracované účetní vstupy ze strany ČUS, z čehož vyplyne aktuální stav
+ pohled na zbytek roku 2022

o Do 15.11.2022 bychom měli mít jasný přehled vývoje finanční situace SZČR spolu s požadavky na
uhrazení aktivit do konce roku 2022. Následně VV bude rozhodovat o investicích do konce roku
2022 (priority: splacení dluhu; podpora reprezentace; vybavení reprezentace; členské kluby; …)

o Reprezentační trenéři mají za úkol poslat plány do konce roku 2022 a pro rok 2023 P. Skalické do
31.10.2022

o Návrh smluv pro reprezentační trenéry na rok 2022 bude připraven T. Doudou do 31.10.2022

● Jednotlivé komise:
o Ekonomická komise (EK) – T. Douda:

●Cílem je navýšit počet členů EK
● Podpora aktivit pro zaúčtování ze strany ČUS
●Příprava úpravy daňového přiznání za rok 2021 (revokace)
●Příprava rejstříkových listin za roky 2014 – 2021 (pro účely přípravy Výročních zpráv)

o Komise Rozhodčích (KR) – V. Scheiner:
●Oblečení pro rozhodčí:



▪ Pro UWW – v pořádku, vše máme
▪ Pro CZ – bude doplněno

●V současné chvíli se řeší případné propojení s kolegy z SK pro školení rozhodčích

o Disciplinární Komise & Organizační komise (DK & OK) – P. Skalický:
●V současnosti řeší disciplinární případ O. Dadáka z 1. Ligy v Chomutově
●OK řeší, co je v jejich kompetenci (Svazové automobily; registrační průkazy; …)

o Komise Vrcholového Zápasu (KVZ) & Trenérsko-Metodická Komise (TMK) – P. Skalická:
● Semináře pro trenéry se zúčastnilo 57 trenérů, což je rekordní účast (hlavní téma: motivace

dětí)
● S ohledem na současný počet trenérů a stav jejich trenérských licencí je potřeba uspořádat

další seminář
● Školení nových trenérů předpoklad prosinec 2022 / leden 2023 v Plzni
●Na svazovém webu je aktualizovaný seznam platných trenérských licencí, chtěli bychom

požádat oddíly o kontrolu s jejich evidencí
●On-line tréninkový deník (Jarmil) – potřebujeme info o počtu licencí, abychom mohli

rozdistribuovat na jednotlivé reprezentanty & trenéry (info o počtu licencí pošle Ladislav Š.
na Petru S.)

●Pokračujeme na plánu osobních jednání s reprezentanty & trenéry, abychom měli jasno
v jejich přípravě na rok 2023. Jednání pokračují s cílem mít vše vyjasněné do konce 11/2022

●Petra S. navrhla, abychom připravili prezentaci bývalých reprezentantů (Hall of  Fame),
abychom dokázali propojit současné reprezentanty & mládež s našimi bývalými
reprezentanty

●Výběrové řízení na reprezentační trenéry pro rok 2023 bude připraveno P. Skalickou (návrh
smluv pošle T. Douda do 31.10.2022)

●VV hlasoval o pověření rolí reprezentačního trenéra pro ženskou složku J. Žižky do
konce roku 2022 – všichni zúčastnění byli pro: R. Mazouch, P. Skalická, T. Douda, P.
Skalický, L. Šnelly, V. Scheiner

●Medaile na rok 2023 – bylo by dobré nechat vyrobit medaile „na míru“ s logem & vzory
SZČR – Petra S. pošle návrh do 31.10.2022

●Zdravotní prohlídky – povinnost přeneseme na kluby; oddíl má povinnost poslat na SZČR
potvrzení o členech, kteří prošli lékařskou prohlídkou (dnes to tak není nastavené, resp.
Kontrolované)

●Cestovní pojištění pro reprezentanty / ky – SZČR připraví „poptávkové řízení“ na
jednotlivé pojišťovny, které jsou schopné podobné pojištění zabezpečit (doprava na akce –
tréninkové kempy & závody – mimo akce UWW). Toto „poptávkové řízení“ zastřeší O.
Mazouchová

●Máme aktuální případ, kdy byl zraněn závodník Krnova na MČR v Ostravě a klub se ptá,
zda máme tyto soutěže / úrazy pojištěné přes ČUS – nutno ověřit (L. Šnelly)

●Připravit smlouvy reprezentačních trenérů a závodníků do konce roku 2022
●Proběhly dopingové kontroly našich závodníků (30.8.2022 - D. Štěpán; 4.9.2022 - A.

Omarov; 15.9.2022 - O. Varga), všichni s negativním výsledkem

o Sportovně - Technická Komise (STK) – L. Bílek (zasláno e-mailem před konáním jednání VV):
● Informace na web: jsou zveřejněny všechny tabulkové výsledky z letošních MČR, včetně

přehledů pořadí v jednotlivých stylech, věkových a váhových kategorií
●Aktualizace sportovního kalendáře 2022:

▪ do konce roku již nechybí žádný rozpis soutěže, všechny jsou již schváleny, vydány a
zveřejněny;

▪ poslední verze kalendáře ke dni 20.09.2022 => beze změny
●Příprava sportovního kalendáře pro rok 2023:

▪ termíny jednotlivých MČR, předané repre trenéry:
o MČR mladších žáků a kadetů ř.ř. – 11.02.2023
o MČR mladších žáků a žákyní, kadetů a kadetek v.s. – 18.02.2023



o MČR žáků a žákyní, juniorů a juniorek v.s. – 04.03.2023 (Brno)
o MMČR kadetů a juniorů, ř.ř. – 21.-22.04.2023

(Grand Prix Chomutov + turnaj Olympijských nadějí ČOV)
o MČR mužů ř.ř. – 13.05.2023
o MČR mužů a žen v.s. – 20.05.2023
o MČR žáků a juniorů  ř.ř. – 23.09.2023

● V pondělí 24.10.2022 bude na zástupce všech oddílů zaslána výzva k předkládání žádostí o
pořadatelství MČR a přihlášek svých oddílových turnajů – termín: 30.11.2022;

● Po skončení ligových soutěží budou osloveni účastníci (popř. další zájemci o tyto soutěže)
ohledně jejich účasti v dalším ročníku a bude zahájen proces přípravy rozpisů soutěží pro rok
2023;

● Počátkem prosince bude vydána první verze sportovního kalendáře 2023.
● Aktualizace Soutěžního řádu, Přestupního řádu a Registračního řádu:

o 21.09.2022 byla rozeslána výzva všem OSKZ, potažmo oddílům k podání svých
připomínek či návrhů změn v těchto dokumentech, stanovený termín = 11.11.2022;

o Do Registračního řádu zakomponovat nový způsob evidence členů (ve spolupráci s L.
Šnellym, po datu 11.11.2022).

o Ostatní:
● V. Scheiner:

● V. Scheiner úspěšně ukončil mezinárodní studium Sportovní diplomacie, na kterou byl
nominován VV SZČR. Všichni členové VV toto ocenili, poblahopřáli V. Scheinerovi a
ocenili, že studium úspěšně dokončil. Určitě budeme chtít této zkušenosti využít v
budoucnu!

● Zúčastnil se semináře Udržitelnost pořádané ČOV, s hlavním tématem: Odcházení dětí.
Velmi dobrý seminář, kde bychom mohli využít jejich odborníky s cílem uspořádat
setkání / seminář s trenéry, kde bychom je tím provedli

● SW pro členskou základnu – požadavek na UWW, pro nás není pře-použitelné, jelikož na
našich soutěžích nastavujeme pravidla tak, aby mohly naše děti v případě nízkých účastí
zápasit na 2 prohry, což SW z UWW (Athena) nepodporuje

● L. Šnelly:
● Je potřeba připravit potřebné podklady / vstupy pro dotační tituly na rok 2023

● R. Mazouch:
● Plánuji osobní jednání s Předsedou UWW N. Lalovičem v průběhu listopadu / prosince.

Na toto jednání pojedu společně s V. Scheinerem, abychom se dokázali co nejvíce
propojit s UWW a zahájili potřebnou „sportovní diplomacii“

Úkoly:

● Poslat požadované vstupy pro NVK nejpozději do úterý 25.10. (zodp. T. Douda)
● Připravíme vzor Výroční zprávy za rok 2021 do 31.10.2022 (zodp. L. Šnelly s podporou vstupů od ostatních

členů VV)
● Reprezentační trenéři mají za úkol poslat plány do konce roku 2022 a pro rok 2023 P. Skalické do

31.10.2022 (zodp. Všichni repre trenéři)
● Návrh smluv pro reprezentační trenéry na rok 2022 do 31.10.2022 (zodp. T. Douda)
● Medaile na rok 2023 – medaile „na míru“ s logem & vzory SZČR – P. Skalická pošle návrh do 31.10.2022
● Zdravotní pojištění pro reprezentanty / ky – SZČR připraví „poptávkové řízení“ na jednotlivé pojišťovny,

které jsou schopné podobné pojištění zabezpečit (doprava na akce – tréninkové kempy & závody – mimo
akce UWW) do 30.11.2022. (zodp. O. Mazouchová)

● Nutno ověřit, zda se na zranění závodníka z Krnova na MČR v Ostravě vztahuje pojištění přes ČUS – do
30.11.2022 (zodp. L. Šnelly)

Zápis provedl: Robert Mazouch




