
  

 

    

          

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

 
Datum: 29.1.2023 
 
Účastníci (on-line): Robert Mazouch, Petra Skalická, Tomáš Douda, Václav Scheiner, Petr Skalický, Ladislav Šnelly, 
Libor Bílek,  
 
Omluveni:  
 
Host: Ondřej Vejsada, Lenka Bartáková 
 
Místo konání: on-line 
  
 Agenda: 

1. Kontrola zápisu a úkolů z jednání VV dne 18.12.2022 (10´) 
2. Žádosti o dotace na NSA pro rok 2023 - L. Šnelly (15´) 
3. Update ke stavu NVK a KRK - O. Vejsada (15´) 
4. Plán aktivit + odhad nákladů na Q1 / 2023 za každou komisi - všichni předsedové jednotlivých komisí 

(75´)  
5. Poptávkové řízení na roli Sekretář SZČR - R. Mazouch (15´)  
6. Příprava na Valnou hromadu (prostory, ubytování, strava, agenda) - P. Skalický (30´) 
7. Nová éra českého zápasu (LTAD metoda; "paměťová mapa"; další kroky; ...) - R. Mazouch, P. Skalická, V. 

Scheiner (30´) 
8. Ostatní (30´) 

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

1. Kontrola zápisu z posledního jednání a úkolů: 

● Zápis byl přijat bez připomínek 

● Úkoly jsme probrali a doplnili (viz aktualizovaný dokument Seznam úkolů)   

 

2. Žádosti o dotace na NSA pro rok 2023: 

● Žádost o dotace byla připravena a zaslána v požadovaném termínu do NSA 

● Žádost připravil tým ve složení - L. Šnelly, T. Douda, O. Mazouchová, L. Bartáková  

● Žádost byla odeslaná 6.1.2023, termín ze strany NSA byl do 9.1.2023 

● SZČR žádá o dotace na rok 2023 v celkové výši 13.491.417,- Kč 

● Do dokumentů k dotacím jsme dodali potvrzení od UWW za rok 2021, proto můžeme očekávat 

požadavek na doplnění i za rok 2022. V. Scheiner požádá UWW o zaslání potvrzení 

● Výsledek o přidělení dotací ze strany NSA očekáváme v termínech 3-4/2023 (optimistická varianta) či 4-

5/2023 (realistická varianta) 

 

 

 



3. Update ke stavu NVK a KRK: 

● NVK doporučila znalce  p. Vítězslava Hálka pro provedení znaleckého posudku. Nejedná se o audit, ale 

o znalecký posudek, který pro případné účely Policie ČR či soud má větší váhu / hodnotu než audit 

● S p. Hálkem proběhne jednání (V. Hálek, M. Vejsada, O. Vejsada, R. Mazouch) ve čtvrtek 2.2.2023, kde 

bychom nastavili očekávání NVK a SZČR a p. Hálka pro provedení znaleckého posudku 

● Nabídka p. Hálka na celkový znalecký posudek je 150.000,- Kč a délku trvání cca 2 měsíce od zaslání 

platby  

● Nabízí se 2 možné přístupy: 

o Udělat částečný znalecký posudek (vybrat podezřelé či významné transakce) 

o Udělat celkový / detailní znalecký posudek nad celkovým účetnictvím SZČR 

● Výsledek znaleckého posudku bude ve stavu „tajný / důvěrný“, který bude dodán ze strany NVK 

Předsedovi SZČR a následně VV SZČR bude rozhodovat o tom, jak s tímto znaleckým posudkem 

naloží 

● VV SZČR vyjádřil znepokojení a nepochopení přístupu Předsedy NVK, kdy M. Vejsada publikoval 

průběžnou zprávu NVK na osobním Facebooku („stories“). Postupoval proti dohodnutým pravidlům 

spolupráce 

● NVK požaduje zařadit do znaleckého posudku zejména analýzu účtu 335 Pohledávky za zaměstnanci, z 

něhož vycházela při svém vyšetřování i Policie ČR a kde se vyskytují i hotovostní zálohy vybrané V. 

Švagrovskou. Tento účet bude třeba analyzovat, až do úrovně fyzických dokladů. Podle předběžné 

analýzy mohou  částky nevyjasněných pohledávek pohybovat v rozmezí 182 tis. Kč - 2,8mil Kč, 

konkrétně : 

o Zůstatek na účtu 335 ke konci roku 2021 x nepravomocný rozsudek - rozdíl 182.336,- Kč 

o Zůstatek 2021 x detailní informace z vyšetřovacího spisu VŠ – rozdíl 917.336,- Kč 

o Zůstatek 2021 x detailní informace z vyšetřovacího spisu VŠ + zůstatek z roku 2020 – rozdíl 

2.779.429,- Kč 

● KRK zahájila provádění fyzické inventury majetku SZČR 

● Fyzická inventura již proběhla v oddílech Havl. Brod, Chomutov a Olymp Praha (např. na Olympu a 

v Chomutově jsou nevyužívané zápasnické žíněnky, které mohu být následně poslány do menších 

oddílů, kde se najde jejich využití) 

● Kompletní fyzická inventura bude dokončena do 28.2.2023 

● Výstupem bude zpráva o provedení inventury majetku SZČR, na jejímž základě následně VV SZČR 

zaujme stanovisko a případně rozhodne jak naložit s nevyužívaným majetkem  

 

4. Plán aktivit + odhad nákladů na Q1 / 2023 za každou komisi: 

● Ekonomická komise (T. Douda): 

o Intenzivní zapojení do přípravy žádostí o dotace do NSA na rok 2023 

o Závazky SZČR směrem k trenérům a závodníkům byly vypořádány a peníze zaslány 27.1.2023. 

Tímto máme zaplacené veškeré půjčky a závazky 

o Vyúčtování dotací za rok 2022 pošleme v požadovaném termínu na NSA (15.2.2023)   

 

● KVZ (P. Skalická): 

o P. Skalická nám předložila žádost o schválení nominací na: 

▪  ME U23 ř.ř. styl: 



● Potvrdili jsme nominaci a 100% hrazení nákladů ze strany SZČR pro M. Zelenku 

a M. Albiniho 

● U zbývajících navržených závodníků je potřeba doplnit sportovní důvody pro 

návrh nominace + návrh pokrytí nákladů mezi SZČR a vlastní náklady 

● Taktéž je potřeba dopracovat celkové náklady 

▪  ME U23 ženský zápas: 

● Potvrdili jsme nominaci a 100% hrazení nákladů ze strany SZČR pro A. 

Michalcovou 

● VV se shodl na tom, že termín odjezdu na soutěž se musí řídit závodníkem a 

termíny soutěže a ne termínem dovolených asistentky repre trenérky L. Hockové 

▪  U17 v.s. – kemp v USA: 

● VV požaduje připravit roční plán od reprezentačního trenéra M. Hemzu a 

vysvětlení, jak tento kemp případně zapadá do celkové přípravy 

● Zároveň VV vznesl dotaz, proč nevyužije reprezentační trenér možné kempy 

v okolních zemích (Polsko, Maďarsko, Německo, …) 

● Zatím VV nerozhodl o vyslání U17 v.s. na kemp v USA 

o Neobsazené pozice reprezentačních trenérů: 

▪  U20 v.s. - M. Hemza potvrdil zastřešení i této pozice (již má U17 v.s.) 

▪  Muži v.s. – zůstává neobsazeno, nicméně nemáme ani reprezentační tým mužů v.s., tak 

tuto pozici nyní nebudeme řešit 

▪  U17 ženský zápas – P. Kučera nebude umět časově zastřešit. P. Skalická osloví klubové 

trenéry závodnic, zda by mohli zastřešit kategorii U17 ženský zápas 

o Závodník z Třince potřebuje získat oficiální terapeutickou výjimku od Antidopingového výboru. 

Ověří P. Skalická a v případě potřeby pomůže L. Šnelly  

● TMK (P. Skalická): 

o Proběhlo školení trenérů v Plzni za účasti 50ti trenérů. Potřebujeme dořešit odměny lektorům a 

vystavit certifikáty absolventům školení 

o Další seminář pro trenéry proběhne on-line, v tuto chvíli se ladí termín s lektorem 

o Ověření platnosti licencí trenérů – zkontrolovat v době vydání registračního průkazu (pozn. Po 

ověření s O. Mazouchovou – v databázi není u trenérů uvedena trenérská třída, ani doba 

platnosti!!!)     

o Erasmus + Sport – připravujeme žádosti 

● Org. Komise (P. Skalický): 

o Životní jubilea – P. Skalický tvoří seznam a před VH probereme, abychom se připravili na 

ocenění lidí 

o Síň slávy – P. Skalický spolu s M. Haklem zastřešují tuto oblast. V následujících měsících přijdou 

s návrhem 

o Manuál na pořádání MČR – P. Skalický pošle návrh 

o Diplomy – nutno ověřit a nechat v případě potřeby vyrobit (na SZČR máme k dispozici 110ks 

Mistr ČR; 450ks  s doplněním umístění).  

o Bannery / roll up ze SZČR + „muší křídla“ z Olympu a SZČR vyzvedne L. Bílek 8.2. na 

Olympu a přiveze na MČR v Havl. Brodě. Zůstane to u L. Bílka, který to bude vozit na další 

MČR 



● STK (L. Bílek): 

o Rozpisy soutěží jsou publikované na svazovém webu 

o Dlouhodobé soutěže mužů ř.ř. – Ostrava zatím nedodala termín pro 1. ligu. R. Mazouch ověří 

situaci s D. Havlíkem  

o Aktualizace soutěžního & přestupního řádu – 8.2.2023 je naplánovaný meeting, požadavek na 

posun termínu do 28.2.2023 

o Adresář členů VV – nutný update (dokument zašle L. Bílek) 

o Adresář oddílů / oblastí – nutný update (dokument zašle L. Bílek) 

● Komise rozhodčích (V. Scheiner): 

o O víkendu proběhlo školení rozhodčích SK v Trenčíně + přijelo 8 rozhodčích z Moravy. Bylo 

to povedené školení, dobře organizačně zvládnuté 

o V. Scheiner připraví koncepční změny pro oblast rozhodčích s platností od 1.1.2024 

 

 

 

5. Poptávkové řízení na roli Sekretář SZČR (R. Mazouch): 

● Připravený popis role Sekretář SZČR, který bude publikován na webu SZČR dne 30.1.2023 

● Termín přihlášek je do 10.2.2023 

● Po zaslání přihlášek pošle R. Mazouch 11.2.2023 všem členům VV všechny přihlášené zájemce. Do 

19.2.2023 bychom chtěli mít rozhodnuto. Pokud bude více kandidátů se zajímavým profilem a 

nebudeme schopni se shodnout na vítězném kandidátovi, tak dne 19.2.2023 svoláme mimořádné 

jednání VV, kde rozhodneme  

 

6. Příprava na Valnou hromadu (P. Skalický): 

● Máme domluvené prostory i občerstvení v Hradci Králové 

● VV schválil limit na náklady na VH ve výši 10.000,- Kč za pronájem prostor + 10.000,- Kč za 

občerstvení 

● Ubytování pro členy VV – P. Skalický pošle návrh  

● Na VH budeme dávat ke schválení vytvoření pozice Generální Sekretář (kterým by se měl/a stát 

Sekretář SZČR, který bude vybrán z poptávkového řízení z 2/2023), kterému bude pomáhat 

Sekretář SZČR (nově vybraný po VH). VV se shodl, že pro dobré a správné fungování SZČR je 

vhodné mít 2 lidi pro agendu Sekretáře  

● Musíme si promyslet, zda budeme chtít rozdělovat dnešní sloučené komise a nechat si zvolit do 

těchto komisí nové Předsedy těchto komisí. Zároveň je třeba zachovat lichý počet členů VV 

 

7. Nová éra českého zápasu: 

● Budeme hledat případného zájemce z řad studentů Univerzity, který/á by si toto téma vzal/a jako 
téma Diplomové práce 

● Tématiku rozdělíme na sportovní oblast (LTAD) a organizační oblast (fungování SZČR a oblastí 
vycházejících ze strategie „Nové éry“) 

● V Havl. Brodě se sejdeme 11.2.2023, kde se tomu budeme věnovat (V. Scheiner, P. Skalická, R. 
Mazouch) 

● Po přípravě základní kostry konceptu zorganizujeme intro meeting, kam pozveme širší skupinu, 
která bude spoluvytvářet tento detailní koncept 

 



 
 

8. Ostatní: 

● UWW pořádá semináře se zaměřením na „Women´s  Leadership“. Za SZČR má podporu P. Skalická. 
Taktéž byla oslovena Valerie Pragačová, kterou v případě zájmu taktéž rádi podpoříme 

● Faktury 2023 budou ve sdíleném souboru. Požadavek O. Vejsady, abychom tam dávali také výpisy z 
bankovního účtu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce 

● Oblečení pro reprezentanty – poslat rozpad nakoupeného zboží / fakturu P. Skalické (odešle O. 
Mazouchová) 

 
 

Úkoly: 

● Dodat potvrzení z UWW za rok 2022 – V. Scheiner 

● Jednání s p. Hálkem (znalecký posudek), M. Vejsadou (NVK), O. Vejsadou (KRK) a R. Mazouchem 

(SZČR) – 2.2.2023 

● Dokončit fyzickou inventuru majetku SZČR – 28.2.2023 (O. Vejsada) 

● Vyúčtování dotací za rok 2022  v požadovaném termínu na NSA (15.2.2023)  - L. Šnelly / T. Douda 

● Bannery / roll up ze SZČR + „muší křídla“ vyzvednout z Olympu – 8.2.2023 (L. Bílek) a přivézt na 

MČR do Havl. Brodu (12.2.2023) 

● Zjistit pozici Baníku Ostrava k 1. lize seniorů v ř.ř. – R. Mazouch (3.2.2023) 

● Poptávkové řízení na Sekretáře SZČR – zaslat přihlášené kandidáty – R. Mazouch (11.2.2023) a 

rozhodnout – VV (19.2.2023) 

● Nová éra českého zápasu – setkání v Havl. Brodě – R. Mazouch, V. Scheiner, P. Skalická 

(11.2.2023) 

 

 
Zápis provedl: Robert Mazouch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                                             

                                                            



            


