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

Datum: 11.11.2022

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

Omluven:

Host: Ondřej Vejsada

Místo konání: on-line
 
 Agenda:

1. Budget do konce roku 2022 – R. Mazouch
2. Poptávkové řízení na reprezentační trenéry – P. Skalická

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

● Budget do konce roku 2022:
o Detailně jsme probrali stav budgetu do konce roku 2022 –

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X6clcrNql46o0CeKLG_geDvmzwLARFON/edit#gid
=917195291)

o Struktura budgetu (k 10.11.2022):
●Zůstatek na účtu: 5.021.260,- Kč
●Položky, které musíme uhradit do konce 2022 z Programů I., II., V. : 1.975.682,- Kč
●Položky, které musíme uhradit do konce roku 2022 z vlastních zdrojů: 1.440.000,- Kč
●Položky, které bychom mohli uhradit do konce roku 2022 z vlastních zdrojů:

274.000,- Kč
●Požadavky na úhrady, které bychom mohli realizovat do konce roku 2022 z Programů

I., II., V. : 1.396.000,- Kč
●Celkem souhrn všech položek x stav účtu: - 63.722,- Kč

o Z high level pohledu jsme schopni uhradit všechny potřebné položky (v řadě případů se jedná o
odhad, případně jsme schopni některé položky přenést do roku 2023)

o Celý VV schválil připravenou strukturu budgetu do konce roku 2022, včetně jednotlivých položek.
Souhlas s připraveným materiálem i uvedeným postupem potvrdil i Předseda KRK (O. Vejsada)

o VV hlasoval o potvrzení položky v budgetu na úhradu auditu NVK (50.000,- Kč). Členové VV
hlasovali 4 hlasy PRO, 2 hlasy PROTI a 1 hlas se ZDRŽEL; výsledek: SCHVÁLENO

o Pro finální potvrzení budgetu a položek k úhradě potřebujeme ověřit:
●Potřebujeme zabezpečit 1.000.000 – 1.500.000,- Kč cash flow na první kvartál roku 2023, do

doby, než obdržíme peníze z NSA
●ČUS – zda jsou schopni poskytnout nám půjčku cca 1.000.000,- Kč (ověří T. Douda)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X6clcrNql46o0CeKLG_geDvmzwLARFON/edit#gid=917195291
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X6clcrNql46o0CeKLG_geDvmzwLARFON/edit#gid=917195291


●Ověřit, zda chápeme správně aktuální stav vlastních zdrojů, který je podstatný pro zaplacení
půjček a ostatních položek v budgetu do konce roku 2022 (ověří O. Vejsada i s ČUS)

● Poptávkové řízení na reprezentační trenéry:
▪ Prošli jsme si strukturu Poptávkového řízení na reprezentační trenéry

(https://docs.google.com/document/d/1wBKWVkB4CbgohRh6l-cT8q3_gkAlckLXfQk6I-
9li34/edit)

▪ Největší diskuse proběhla k tématu, zda umožnit výjimku ze standardů na 2 roky
(reprezentační trenér musí mít 1. trenérskou třídu)

▪ Členové VV hlasovali o nastavení, že se může do Poptávkového řízení přihlásit i trenéři/ky
s 3. trenérskou třídou, který/á ovšem v nejbližším období úspěšně dokončí 2. trenérskou
třídu. Hlasování skončilo 5 hlasů PRO a 2 hlasy PROTI; výsledek: SCHVÁLENO

▪ S ohledem na toto rozhodnutí požádala Předsedkyně KVZ o to, aby jí byl odejmut úkol
připravit zadání pro Poptávkové řízení, jelikož s tímto rozhodnutím zásadně nesouhlasí.
Předseda SZČR (R. Mazouch) potvrdil, že si tento úkol převezme

Úkoly:

● Ověřit zda nám ČUS může půjčit 1.000.000,- Kč na první kvartál roku 2023, což by vyřešilo problém s cash
flow do doby, než přijdou dotace z NSA – zodp. T. Douda; T: 18.11.2022

● Ověřit s ČUS, zda naše pochopení vlastních zdrojů je v pořádku – zodp. O. Vejsada; T: 18.11.2022

Zápis provedl: Robert Mazouch
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