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

Datum: 20.11.2022

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

Omluven: Lenka Bartáková

Host: Ondřej Vejsada, Otto Wrzecionko, Daniel Havlík

Místo konání: on-line
 
 Agenda:

1. Kontrola zápisu a úkolů – R. Mazouch
2. Update ke stavu NVK – O. Vejsada
3. Budget na rok 2022 – R. Mazouch, L. Šnelly
4. Účetní závěrky – T. Douda
5. Poptávkové řízení na reprezentační trenéry – P. Skalická
6. Odebrání Čestného uznání I. Stupně Věře Švagrovské – R. Mazouch
7. Info o bankovním účtu SZČR + internetovém bankovnictví – R. Mazouch
8. Půjčka ČUS pro rok 2023 – T. Douda
9. Ostatní - všichni

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

1. Kontrola zápisu z posledního jednání a úkolů:
● Zápis byl přijat bez připomínek
● Úkoly jsme probrali a doplnili informaci k těmto úkolům:

● Pojištění sportovců ze strany SZČR:
● SZČR má pojištění vyřešené přes ČUS (cestovní i úrazové)
● Úrazové pojištění kryje situace až od 21 dne od doby, kdy se sportovec zraní
● Pokud budeme chtít pojistné krytí nastavit od 1. dne, tak budeme muset vyřešit

samostatnou komerční pojistkou
● V tuto chvíli toto nebudeme řešit, vrátíme se k tomu případně v průběhu roku 2023

2. Update ke stavu NVK:
● NVK prochází podklady dodané SZČR a v případě potřeby komunikuje i s ČUS
● Původně plánovaná účetní firma / paní nakonec od případné dohody odstoupili, takže NVK nyní

hledá auditora/y



3. 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 Klíčové body:
●Položky, které máme v návrhu budgetu do konce roku 2022 bychom měli umět pokrýt ze

současného stavu peněz
●Potvrdili jsme si jednotlivé aktualizované položky
●Potřebujeme ověřit, jestli lze z dotačních titulů proplatit odměny rozhodčím (zodp. T.

Douda do 27.11.2022)

4. Účetní závěrky:
● Připraveny k odeslání na Rejstříkový soud (zodp. T. Douda)

5. Poptávkové řízení na reprezentační trenéry:
● Probrali jsme strukturu anglické verze Poptávkového řízení

(https://docs.google.com/document/d/1E3kbZT0TGpTS0v73M0jHidpMbDzSEMzB/edit)
● Pošleme to na EU zápasnické svazy vedené pod UWW (zodp. V. Scheiner, T: 23.11.2022)

6. Odebrání Čestného uznání I. Stupně Věře Švagrovské:
● V. Švagrovská je držitelkou Čestného uznání I. Stupně
● S ohledem na to, co se v roce 2021 stalo, navrhl R. Mazouch hlasovat o odebrání tohoto Čestného

uznání
● Všichni členové VV hlasovali PRO

7. Info o bankovním účtu SZČR + internetovém bankovnictví:
● R. Mazouch informoval, že jelikož je již zapsaný v rejstříku jako nový Předseda spolku, tak spolu

s T. Doudou navštívili Moneta Bank, kde upravili přístupy a dispoziční práva k účtu SZČR
● R. Mazouch (ověřen), T. Douda (ověřen), L. Šnelly (zatím neověřen), …. paní z ČUS (ověřena)

mohou vybírat hotovost na pobočce, nutnou podmínkou je, že vždy min. ve dvojici
● R. Mazouch a paní z ČUS mohou zasílat platby přes internetbanking
● Na jednání VV jsme se dohodli, že po provedených platbách pošle vždy L. Šnelly e-mail s aktuální

přílohou na všechny členy VV (+ KRK), abychom měli všichni přehled o pohybech na účtu SZČR

8. Půjčka ČUS pro rok 2023:
● Žádost o půjčku od ČUS je připravena, podepsána a zaslána na ČUS
● Žádáme o 1.000.000,- Kč na 9 měsíců s nastaveným servisním poplatkem 2%
● Schvalování o naší půjčce proběhne 6.12.2022 na jednání VV ČUS

9. Ostatní:
● Vybavení reprezentantů (P. Skalická):

●L. Šnelly pošle katalog Alpine Pro
●P. Skalická připraví návrh na výbavu reprezentantů (první krok – objednání sportovních

tašek; další krok – návrh na výbavu reprezentantů)

● STK (L. Bílek):
● schválené rozpisy na turnaje:
● za rok 2022 jsou všechny vydané a zveřejněné
● jakmile skončí letošní turnaje, budou zveřejněny dosud schválené rozpisy:
●Memoriál Korycha a Zemana, ř.ř. – Kladno – 04.02.2023;
●Velká cena Plzně, v.s. – Plzeň – 25.02.2023;
●Velká cena Borohrádku, ř.ř. – Borohrádek – 15.04.2023;
●Memoriál Karla Petrnka, ř.ř. – Borohrádek – 24.06.2023;

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X6clcrNql46o0CeKLG_geDvmzwLARFON/edit#gid=917195291
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X6clcrNql46o0CeKLG_geDvmzwLARFON/edit#gid=917195291
https://docs.google.com/document/d/1E3kbZT0TGpTS0v73M0jHidpMbDzSEMzB/edit


● jakmile budou známy pořadatelé MČR bude zahájena příprava rozpisů prvních dvou
(únorových) MČR. příprava sportovního kalendáře pro rok 2023:

●prozatím bylo přihlášeno celkem 23 turnajů;
● k dnešnímu dni je na pořadatelství každého MČR přihlášen alespoň jeden zájemce, kromě

MČR mužů v ř.ř. (zde s jedním oddílem řešeno) a MČR mužů a žen ve v.s. – termín pro
podání žádostí: 30.11.2022;

●do ligových soutěží zatím přihlášeny všichni tři letošní účastníci (volný styl) a TJ Jiskra
H.Brod (řecko-římský zápas);

● jakmile bude rozhodnuto o místech pořádání jednotlivých MČR (první polovina prosince),
bude zveřejněna prvotní verze sportovního kalendáře 2023.

● aktualizace Soutěžního / Registračního / Přestupního řádu:
● ve stanoveném termínu nebyly předloženy žádné podněty či témata k úpravě těchto řádů;
●úpravy, o kterých víme, budou po vyjádření členů VV zapracovány do konce roku, následně

budou všechny tři řády předloženy VV SZČR ke schválení či připomínkování a v průběhu
měsíce ledna 2023 budou oficiálně vydány;

●do Registračního a případně i Přestupního řádu nutno zapracovat nový způsob evidence
členské základny (ve spolupráci s L. Šnellym – schůzka 18.12.2022).

● KVZ & TMK (P. Skalická):
●V úterý 22.11.2022 se koná akce „Možnosti současného systému vzdělávání trenérů v ČR“ -

pořádaná Vysokoškolským sportovním centrem MŠMT (VICTORIA), kterého se za nás
zúčastní V. Scheiner

●Konference: Mosty, Pohyb a zdraví – byli osloveni trenéři z KVZ, ale bohužel se asi nikdo
nezúčastní

● Školení trenérů proběhne 13. – 15.1.2023 v Plzni
● J. Žák informoval, že navázal spolupráci se Střední Odbornou školu na Jarově, kde je zápas

(a judo) zařazen do osnov výuky (výborná zpráva)!!!
●P. Boubel z Holýšova dostal od VV výjimku pro dřívější zahájení studia 2. třídy

● DK & OK (P. Skalický):
●Ukončené disciplinární řízení s O. Dadákem – 3 měsíční zákaz s podmínkou na 6 měsíců
● 3. kolo ligy ř.ř. stylu v Praze proběhlo bez problémů

● KR (V. Scheiner):
●V. Scheiner čeká na potvrzení termínu pro UWW seminář rozhodčích
●Následně naplánuje semináře pro české rozhodčí v roce 2023

Úkoly:

● Nákup zápasnických bot a dresů pro oddíly (za přípravu podkladů zodp. L. Šnelly do 27.11.2022)
● Předplatit členské příspěvky na rok 2023 od oddílů (info o této možnosti pošle na jednotlivé kluby

L. Šnelly)
● Potřebujeme ověřit, jestli lze z dotačních titulů proplatit odměny rozhodčím (zodp. T. Douda do

27.11.2022)
● Odeslat účetní závěrky na Rejstříkový soud (zodp. T. Douda do 23.11.2022)
● Zaslat Poptávkové řízení na EU země v rámci UWW (zodp. V. Scheiner do 23.11.2022)
● Zajistit srovnání platebních povinností u vybraných závodníků ze startu v lize v Německu (zodp. P.

Skalický do 18.12.2022)



Zápis provedl: Robert Mazouch


