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

Datum: 18.12.2022

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

Omluvena: Lenka Bartáková

Host: Ondřej Vejsada

Místo konání: Olymp Praha, Za císařským mlýnem, Praha - 7
 
 Agenda:

1. Kontrola úkolů a zápisu z posledního jednání VV SZČR (R. Mazouch)
2. Informace o cestě na UWW a setkání s N. Lalovičem (R. Mazouch, V. Scheiner)
3. Zpráva NVK (O. Vejsada) 
4. Kalendář na stěnu (L. Bartáková)
5. Budget do konce roku 2022 (R. Mazouch & L. Šnelly & T. Douda)
6. Vyhodnocení poptávkového řízení na reprezentační trenéry (P. Skalická)
7. Vyhodnocení období 9-12/2022 podle zaslaných vstupů (R. Mazouch)
8. Dotace na Y2023
9. Příprava strategie "Nová éra českého zápasu"
10. Sekretář SZČR - další postup
11. Ostatní - všichni

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

1. Kontrola zápisu z posledního jednání a úkolů:
● Zápis byl přijat bez připomínek
● Úkoly jsme probrali a doplnili (viz aktualizovaný dokument Seznam úkolů)

2. Informace o cestě na UWW:
● Cesta byla velmi přínosná, potkali jsme se s týmem UWW a Prezidentem UWW Nenadem Lalovičem
● V. Scheiner se osobně setkal s lidmi z UWW, kteří mu pomohli při jeho studiu programu Sportovní

diplomacie
● Od UWW jsme získali potvrzení o věkových kategoriích (včetně U23), což potřebujeme pro účely

dotací od NSA
● UWW má kvóty pro počty žen v komisích UWW, proto rádi podpoříme P. Skalickou, pokud by se

nabízela taková příležitost
● Grappling CZ – možné cesty do UWW jak samostatně, tak přes nás (SZČR). Na jednání VV SZČR

jsme se domluvili, že P. Skalická probere se zástupci Grapplingu CZ případné podmínky pro spolupráci
se SZČR a podle toho rozhodneme, jestli je zařadíme pod SZČR a pomůžeme jim směrem k UWW
nebo je nepřijmeme a necháme je řešit si to svou cestou



3. Update ke stavu NVK:
● NVK jedná se dvěma auditory o případném auditu
● NVK má všechny podklady a přístupy k potřebným dokumentům, případně si je vyžádá u SZČR nebo

ČUS
● Původní plánovaný termín dokončení auditu do 31.12.2022 se nepodaří splnit, je třeba počkat na

výsledek vyjednávání NVK s potenciálními auditory
● SZČR opakovaně potvrdil finanční spoluúčast 50.000,- Kč
● Z agendy KRK:

1) KRK požaduje zřízení úložiště (složky) a uložení všech smluv kde figuruje SZČR na
sdíleném disku VV SZČR

2) KRK žádá VV o poskytnutí podkladů k provedení fyzické inventury majetku SZČR

4. Kalendář 2023 na stěnu:
● Ukázali jsme si připravený návrh kalendáře 2023
● Rozhodli jsme o výrobě 200 ks s tím, že na Moravu (Brno, Ostrava, Tichá) tyto kalendáře odveze O.

Vejsada 26.12., který se s kluby domluví na předání a do Plzně kalendáře odveze V. Scheiner 25.12.

5. Budget do konce roku 2022:
● Klíčové body:

●Dokážeme splatit všechny půjčky / dluhy SZČR!!!
●Dokázali jsme uhradit všechny přislíbené peníze / odměny závodníkům, trenérům a

rozhodčím
●Členové VV SZČR v tuto chvíli nedostanou žádné odměny za rok 2022 (9-12 / 2022).

Po získání dotací na rok 2023 a případných sponzorských peněz celý VV SZČR
souhlasil s návrhem Předsedy (R. Mazouch), že bychom vyplatili dodatečnou
odměnu 40.000,- Kč pro každého člena VV (tzn. celkově 280.000,- Kč) za rok 2022,
pokud to situace bude umožňovat

6. Vyhodnocení poptávkového řízení na reprezentační trenéry:
● VV SZČR projednával jednotlivě přihlášené kandidáty na reprezentační trenéry a rozhodl takto:

●Přihlášení cizinci nesplňují základní kritérium občanství EU (všichni 3 přihlášení kandidáti
mají občanství mimo EU), takže nemohli být přijati do poptávkového řízení

●Členové VV schválili zrušení pozice Ústředního trenéra volného stylu
●Řecko-římský styl:

● U17 – Daniel Havlík
● U20 – Mgr. Ladislav Šnelly
● U23 & kategorie dospělých – PaedDr. Václav Scheiner

●Volný styl:
● U17 – Milan Hemza (další kandidát J. Bystroň nebyl podpořen s ohledem na

předchozí osobní zkušenost s jeho rolí reprezentačního trenéra)
● U20 – nebyl žádný kandidát. Vzhledem k neobsazení pozice bude požádán M.

Hemza o dočasné zajištění kategorie U20
● U23 & kategorie dospělých – nebyl žádný kandidát. Vzhledem k neobsazení pozice

bude požádán M. Hemza o dočasné zajištění kategorii dospělých



●Ženský zápas:
● U17 – nebyl žádný kandidát. Vzhledem k neobsazení pozice bude požádán Mgr.

Pavel Kučera o dočasné zajištění kategorie U17
● U20 – Mgr. Pavel Kučera
● U23 & kategorie dospělých – Mgr. Jan Žižka

7. Vyhodnocení období 9-12/2022 podle zaslaných vstupů:
● Probrali jsme si prezentaci o období 9-12/2022, tzn. období nového Výkonného výboru SZČR

https://docs.google.com/presentation/d/1e9IM6tUdxKEF0sQQPkVjKPq2jAdphYjs/edit#slide=i
d.p1

8. Dotace na Y2023:

● L. Šnelly připravuje všechny potřebné podklady. Termín je do 31.12.2022 a pro přípravu podkladů
potřebuje mít dokumenty / databáze Seznam trenérů a Registr členské základny, které budou správně
připravené (P. Skalická a L. Bartáková)

● Pro SZČR je zásadní, abychom dostali dotace z NSA a proto musíme L. Šnellymu poskytnout veškerou
potřebnou podporu pro přípravu dokumentů pro dotace

9. Příprava strategie „Nová éra českého zápasu“:
● V období 2-6/2023 se zaměříme na přípravu strategie „Nová éra českého zápasu“
● Do tvorby tohoto strategického dokumentu zapojíme nejen členy VV SZČR, ale také reprezentační

trenéry, vybrané reprezentanty, trenéry dětí a taktéž externí odborníky
● Do konce roku 2022 si odsouhlasíme hlavní tým + návrh externích odborníků
● Celá strategie bude směřována k tvorbě LTAD (Long Term Athlete Development) a následných

koncepčních kroků, které budou směřovat k naplnění LTAD

10. Sekretář SZČR - další postup:

● Na začátku roku 2023 vypíšeme výběrové řízení na pozici Sekretář SZČR
● Do 31.1.2023 připravíme popis pozice (Job Description) a vystavíme to na webu SZČR
● Nutnou podmínkou bude přidělení dotací, od čehož se bude odvíjet samotná pozice a finanční

podmínky

11. Ostatní:
● Zápůjčka od ČUS byla schválena, smlouva + směnka podepsány Předsedou SZČR a peníze již

máme na účtu SZČR
● VV SZČR odsouhlasil nákup projektoru, který zabezpečí P. Skalická
● V roce 2023 budeme pokračovat v on-line jednáních VV, nicméně bychom se měli sejít osobně na

kvartální bázi
● STK:

● Schválené rozpisy na turnaje:
● žádné nové rozpisy STK za uplynulé období neobdržela.
● bude zahájena příprava rozpisů prvních třech MČR a rozpisů dlouhodobých

soutěží družstev mužů (návrhy či připomínky od účastnických oddílů)

●Příprava sportovního kalendáře pro rok 2023:
● byly schváleny termíny a místa pořádání jednotlivých MČR následovně:

● MČR mladších žáků a kadetů ř.ř. – 12.02.2023, TJ Jiskra Havlíčkův Brod =
NEDĚLE

● MČR mladších žáků v.s. a žákyní, kadetů v.s. a kadetek – 18.02.2023, TJ Sokol
Vítkovice

https://docs.google.com/presentation/d/1e9IM6tUdxKEF0sQQPkVjKPq2jAdphYjs/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1e9IM6tUdxKEF0sQQPkVjKPq2jAdphYjs/edit#slide=id.p1


● MČR žáků a juniorů ř.ř. – 23.09.2023, TJ CZECH Wrestling Chomutov
● MČR žáků v.s. a žákyní, juniorů v.s. a juniorek – 04.03.2023, TAK Hellas

Brno
● MČR mužů ř.ř. – 13.05.2023, PSK Olymp Praha
● MČR mužů v.s. a žen – 20.05.2023, TJ Sokol Hradec Králové
● Grand Prix Chomutov (MMČR kadetů a juniorů), ř.ř. – 19 až 21. 04 2023,

Chomutov
● byly schváleny termíny a pořadatelé jednotlivých soutěžních kol dlouhodobých

soutěží družstev mužů následovně:
● volný styl: I. kolo - 25.03.2023, Vyšehrad; II. kolo – 29.04.2023, Vítkovice;

III. kolo – 21.10.2023, Brno
● řecko-římský styl: I. kolo – 04.06.2023, Olymp; II. kolo – 10.09.2023,

Chomutov; III. kolo – 26.11.2023, H.Brod
●byl schválen termín uskutečnění VALNÉ HROMADY v roce 2023 NEDĚLE

21.05.2023 v Hradci Králové - organizační jednání zajistí P. Skalický
●byla schválena výchozí verze sportovního kalendáře 2023 – bude rozeslána na oddíly, OSKZ

atd. a bude zveřejněna na webových stránkách SZČR
●Aktualizace Soutěžního řádu, Přestupního řádu a Registračního řádu:

● byly obdrženy návrhy a připomínky od Moravskoslezské oblasti, oddílu TJ Sokol
Moravská Ostrava II a TJ Jiskra Havlíčkův Brod (vč. návrhů změn národní verze
pravidel pro mládežnické kategorie; k jednotlivým návrhům a bodům se VV vyjádřil
– nutno vypracovat odpovědi jednotlivým odesílatelům na jejich návrhy a schválené
body zakomponovat do novelizovaných verzí příslušných řádů – nový termín:
31.01.2023

● v souvislosti s připravovanou aktualizací byly projednávány další body, které je nutno
do připravovaných řádů zakomponovat

●VV schválil následující USNESENÍ: do doby vydání aktualizovaného ceníku ČD bude
cestovné rozhodčích a ostatních aktérů na jednotlivých turnajích účtováno s 10% navýšením
ceny kilometrovného

● KVZ
○ představení hodnocení výslednosti oddílů v českých soutěžích (SCM a SpS)
○ poslat vzor smlouvy reprezentantů pro případnou opravu a doplnění na rok 2023 (Douda)
○ poslat vzor smlouvy reprezentačních trenérů pro případnou opravu a doplnění na rok 2023

(Douda)
○ v případě vydávání certifikátu reprezentanta je třeba dát vědět KVZ
○ žádám o zasílání informací ohledně zařazování sportovců do systému UNIS - KVZ by měla

být informována (stávající zařazení Mertla, Dadák, D. Varga, Kopřiva)
○ příprava podkladů na lednové výjezdy a zakoupení licencí pro závodníky

● TMK
○ příprava semináře na téma Regenerace a rehabilitace v úpolových sportech - Martin Komzák
○ příprava školení trenérů III. třídy 13.-15.1.2023 v Plzni
○ F. Maňásek předčasně ukončil studium - nevidí v dokončení potenciál
○ 2023 zahájí studium II. třídy P. Boubel
○ zahájení záměru zapojení do projektu Erasmus+ Sport



Úkoly:

● Probrat se zástupci Grapplingu CZ jestli půjdeme formou spolupráce nebo samostatně – P. Skalická;
T: 31.12.2022

● Zajistit srovnání platebních povinností u vybraných závodníků ze startu v lize v Německu (zapojit
do toho mateřské kluby) - P. Skalický; T: 31.1.2023

● Příprava podkladů (Seznam trenérů a Registr členské základny) pro dotace 2023 – P. Skalická / L.
Bartáková; T: 22.12.2022

● Připravit oficiální odpověď novým reprezentačním trenérům o jejich schválení – P. Skalická; T:
22.12.2022 a následně odeslat na reprezentační trenéry – R. Mazouch; T: 24.12.2022

● Připravit návrh externích expertů pro tvorbu strategie „Nové éry českého zápasu“ – všichni členové
VV; T: 31.12.2022

● Dodat KRK podklady pro provedení fyzické invetury majetku SZČR - L. Šnelly T: 15.1. 2023
● Vyhotovit inveturní protokol se stavem svazového skladu oblečení k 31.12. 2022 -

P. Skalická T: 15.1. 2023
● Uložit platné smlouvy do složky na sdíleném disku VV SZČR - T. Douda T: 15.1. 2023

Zápis provedl: Robert Mazouch


