
  

 

    

 

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

 
Datum: 24.2.2023 

 
Účastníci (on-line): Robert Mazouch, Petra Skalická, Tomáš Douda, Václav Scheiner, , Ladislav Šnelly, Libor 
Bílek, Olga Mazouchová 

 
Omluveni: Petr Skalický, Lenka Bartáková 

 
Host: Ondřej Vejsada, Oto Wrzecionko 

 
Místo konání: on-line 
 
Agenda: 
1. Kontrola úkolů a zápisu (R. Mazouch - 10´) 
2. Aktuální zpráva NVK (znalecký posudek) & aktuální zpráva KRK (O. Vejsada - 15´) 
3. Info k vyúčtování dotací NSA za rok 2022 & žádost o dotace NSA pro rok 2023 (T. Douda & L. Šnelly - 5´) 
4. Příprava na Valnou hromadu (členové VV - 15´) 
5. "Nová éra českého zápasu" (R. Mazouch & P. Skalická & V. Scheiner & O. Mazouchová - 15´) 
6. Rezignace T. Doudy na roli šéfa Ekonomické komise (T. Douda - 5´) 
7. Ostatní (členové VV - 60´) 
 

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

1. Kontrola zápisu z posledního jednání a úkolů: 

 

● Zápis byl přijat bez připomínek  

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

 

2. Aktuální zpráva NVK (znalecký posudek) & aktuální zpráva KRK: 

 

● NVK - probíhá práce na znaleckém posudku, p. Hálek má podklady od účetní ČUS p. Klicmanové, archivní 

doklady budou vydány na základě plné moci p. Hálka 

● KRK – fyzická inventura majetku je dokončená, O. Vejsada připraví závěrečnou zprávu majetku SZČR. Ze 

závěrečné zprávy vyplyne informace mj. i o aktuálním počtu volných zápasnických žíněnek, které následně 

nabídneme klubům. Zájemci se již předběžně přihlásili (Vítkovice, Tichá, Jihlava, Nový Jičín) a budeme je 

s nabídkou kontaktovat.  

● O. Vejsadovi se sešly dvě stížnosti na jmenování O. Mazouchové do role sekretáře SZČR, vyžádal si 

pracovní smlouvu před podpisem. O. Vejsada má k dispozici mail ze 14.2.2023 od předsedy SZČR R. 

Mazoucha, který souhrnně informoval celý VV SZČR, v kopii také O. Vejsadu, o probíhajícím výběrovém 

řízení na vypsanou pozici „Sekretář SZČR“, o jeho výsledku, vč. podmínek případné spolupráce. 

● O. Vejsada si vyžádal podklady k žádosti o dotaci na rok 2023. Podklady poskytneme, ale s podmínkou, že 

nebudou zaslány třetím osobám, jelikož dotační řízení stále probíhá a nejde o ukončený dotační proces.  

● O. Vejsada si vyžádal k nahlédnutí výpis z účtu za období leden 2023, který mu poskytneme a uložíme na 

společné úložiště. Takto se bude dít každý jeden měsíc.  



● O. Vejsada si vyžádal dovysvětlení k odeslaným platbám „vyrovnání dluhu“, ke kterému došlo v rámci 

rozhodnutí VV SZČR. Následně bude se všemi dotyčnými, se kterými jsme se jako SZČR v roce 2022 a 2023 

finančně vypořádali (tj. závazky SZČR do konce roku 2022), podepsána kvitance, která stvrzuje, že všechny 

závazky vůči konkrétní osobě jako věřiteli jsou řádně vypořádány. 

● O. Vejsada požádal o info, až bude účetnictví za rok 2022 ukončené, až p. Klicmanová potvrdí, informaci 

zprostředkujeme. 

● návrh KRK je mít v dohledné době podpisovou matici, ve spolupráci s novým šéfem ekonomické komise 

se této problematice budeme věnovat. 

● KRK připomíná nutnost přípravy rozpočtu na rok 2023 

● L. Šnelly do VH SZČR zůstává 7. členem VV SZČR ale už ne v roli sekretáře, od 1.3.2023 tuto roli přebírá 

O.Mazouchová, která nebude členem VV SZČR a nebude mít hlasovací právo. 

 

3. Info k vyúčtování dotací NSA za rok 2022 & žádost o dotace NSA pro rok 2023: 

● Vyúčtování dotací NSA za rok 2022 bylo podáno řádně a včas 

● Žádost o dotace NSA pro rok 2023 se vrátila s opravami, žádost se dopracovala a čekáme na resumé. 

4. Příprava na Valnou hromadu: 

● VH SZČR se koná 21.5.2023 v Hradci Králové, přípravy běží, prostory/nájem je zajištěný, občerstvení také 
(P. Skalický)  

● KRK převezme, co se organizace a formální stránky týče, VH SZČR pod svá křídla 

● materiál k VH SZČR bude distribuován přes OSKZ v dostatečném předstihu 

 

5. "Nová éra českého zápasu": 

 

● předseda SZČR R. Mazouch informoval o schůzce se sportovním ředitelem české basketbalové federace p. 

Michalem Ježdíkem k metodě LTAD, které se za SZČR zúčastnili V. Scheiner, P. Skalická, O. Mazouchová, 

R. Mazouch 

● první nástřel LTAD metodiky SZČR a jeho vizuál je k dispozici a R.Mazouch odešle přes úschovnu celému 

VV SZČR  

● 24.3.2023 se bude konat prezenčně VV SZČR, kam by R. Mazouch rád přizval jednoho z ambasadorů, 

který by představil svou vizi/přístup k „nové éře českého zápasu“ 

● 1.4.2023 je termín pro setkání s ambasadory „nové éry českého zápasu“ s cílem seznámit všechny 

s projektem a natočit první rozhovory s nimi 

● seznam aktuálních ambasadorů pošle R.Mazouch všem členům VV SZČR 

 

6. Rezignace T. Doudy na roli šéfa Ekonomické komise: 

 

● T. Douda oznámil svou rezignaci z osobních důvodů, pro právní služby je Svazu zápasu i nadále k dispozici 

● R. Mazouch poděkoval T. Doudovi za jeho dosavadní práci. S ohledem na danou situaci tuto záležitost již 

řešil s dalšími potenciálními kandidáty (osloveni byli: O. Vejsada, O. Kadlec, K. Vavřička). Výsledkem je, že 

oba pánové Vejsada/Kadlec roli šéfa ekonomické komise odmítli. K. Vavřička nabídl pomoc, resp. nabídl 

služby své ekonomky ve firmě a ve druhé polovině března by měla proběhnout schůzka na toto téma i  s paní 

ekonomkou. 

● O. Vejsada navrhuje, abychom informaci o tom, že se hledá nový šéf ekonomické komise + rozdělení rolí 

komisí (KVZ vs. TMK / OK vs. DK) poslali k distribuci na OSKZ na vědomí. 



 

7. Ostatní: 

 

Sekretář SZČR: 

● Informace o prodloužení platnosti registr. průkazů z roku 2022 do 30.6.2023, přičemž oddíly mají 

povinnosti poslat podklady pro prodloužení reg. průkazů do 31.3.2023 – viz celá emailová komunikace do 

hnutí SZČR ze dne 25.2.2023 

● formulář na postaršení bude viset na webu https://www.czech-wrestling.cz/wp-

content/uploads/2023/03/Souhlas-se-startem-ve-vyssi-vekove-kategorii.pdf 

 

 

STK: 

● byly schváleny rozpisy následujících soutěží: 

a)  MT LIDICE 2023 – ř.ř. / ž.s., Kladno – 27.05.2023 

b)     Memoriál M. Rešla – v.s., Nový Jičín – 13.05.2023 (včetně dodatečné úpravy) 

c)  Přebor ČOS – v.s., Hradec Králové – 18.03.2023 (součástí Mem. F. Maňáska) 

d)     Memoriály F. Vejsady a V .Garbaczewského – v.s., Bohemians – 22.04.2023 

e)     Úprava rozpisu Velké ceny Borohrádku – 15.04.2023 

● dlouhodobé soutěže družstev mužů: 

a)  volný styl – po úpravě bodu 10.12 možno rozpis jako schválený vydat 

b)  řeckořímský zápas – nutno doladit návrhy úprav rozpisu podaných týmem Ostravy, určení termínu 

pořádání “ostravského“ kola, nutno určit nový termín 1. kola soutěže (kolize s výjezdem juniorské 

reprezentace na UWW turnaj v Chorvatsku) a následně schválit a vydat rozpis této soutěže. 

● předseda komise čeká ze strany TJ Sokol Moravská Ostrava na definitivní rozhodnutí, zda se budou účastnit 

1. ligy mužů v zápase ř.ř.  

● kalendář sportovních akcí 2023 = poslední aktualizovaná verze ke dni 08.02.2023 – viz. webové stránky 

● předseda komise oslovil pořadatele GP Chomutov o rozpis na tuto soutěž, z důvodu nutnosti přípravy 

rozpisu na MMČR kadetů a juniorů, které je součástí tohoto turnaje 

● v první polovině března bude zahájena příprava rozpisů na květnová MČR 

● aktualizaci registračního a přestupního řádu připraví L. Šnelly do konce března 2023; L. Bílek posléze 

připraví aktualizaci soutěžního řádu (do 30.4.2023) 

 

Rozhodčí: 

● upomínka mezinárodní komise UWW, že si mezinárodní rozhodčí p. Křenek/p. Černohlávek musí dodělat 

třídu 

● obdrželi jsme rozhodnutí UWW o odpuštění pokuty za neúčast rozhodčího na MS juniorů ve výši 50T CZK 

● rozhodnutím VV SZČR se bude MČR mužů v zápase ř.ř. a MČR mužů a žen ve v.s. konat na jedné žíněnce, 

V. Scheiner na základě tohoto rozhodnutí upraví delegaci rozhodčích a dopracuje administrativu licencí 

rozhodčích 



● byla diskutována situace ohledně nutnosti rozcvičovací žíněnky na každém MČR. Pro letošní rok s tímto 

nepočítáme, vrátíme se k tomu na podzim, kdy se bude připravovat kalendář soutěží pro rok 2024 

  

Ladislav Šnelly: 

● avizoval rozkol původně plánovaného termínu  1.kola ligy ř.ř. (4.6.2023) s výjezdem juniorské reprezentace 

na UWW turnaj do Chorvatska, bude nutné zvolit jiný termín pořádání ligového kola mužů v ř.ř. 

 

KVZ/TMK: 

 

● školení trenérů – seminář/prodloužení o rok, školení/prodloužení na 3 roky 

P. Skalická zprocesuje organizační změnu 

● komunikační konflikt mezi p. Bystroňovou a reprezentačním trenérem p. Hemzou Petra Skalická registruje 

a koriguje 

● na podnět trenéra p. Hemzy by měl SZČR pořídit vhodnou “lékárničku” pro sportovce, aby byl zdravotní 

materiál k dispozici při výjezdech reprezentace. Vzhledem k tomu, že v každém služebním autě je povinná 

lékařská výbava, je otázkou, o co by se měla výbava rozšířit, protože potřeby každého jednoho jsou 

individuální. P. Skalická ověří 

● Erasmus + SPORT – žádost je podána a čekáme na výsledek řízení 

● UWW Gymnasiade – Srpen 19-27/2023, Rio de Janeiro – P. Skalická zjistí detailní informace k této soutěži 

● návrh na repre trenéra kadetek – M. Bača, se kterým P. Skalická předběžně mluvila, VV s výběrem souhlasí, 

podklady jako koncepci přípravy a bezúhonnost VV vyžaduje 

 
 

Úkoly: 

 

● Zajistit archivaci všech smluv s repre. trenéry, reprezentanty, SCM, SpS, darovací smlouvy, příkazní 

smlouvy na jednom sdíleném místě – T. Douda/O. Mazouchová  

T: 15.3.2023 

● Připravit závěrečnou zprávu k fyzické inventuře majetku SZČR – O. Vejsada  

T: 5.3.2023 

● Informovat zájemce, kteří se přihlásili o  volné zápasnické žíněnky v majetku SZČR – O. Mazouchová 

T: ihned, jakmile bude závěrečná zpráva k dispozici 

● odeslat k nahlédnutí před podpisem pracovní smlouvu O. Mazouchové k rukám O. Vejsadovi – O. 

Mazouchová/T. Douda 

T: 27.2.2023 

● uložit výpisy z účtu za 1/23 na sdílený disk – O. Mazouchová 

T: ihned 

● kvitance, příprava dokumentu – T. Douda  

T: ihned 

● rozeslat kvitance všem dotčeným k podpisu – O. Mazouchová 

T: ihned, jakmile bude návrh kvitance připraven 

● přípravu na VH SZČR 21.5.2023 po stránce organizační/formální převezme – KRK/O. Vejsada ve 

spolupráci s T. Doudou  

T: průběžně až do 20.5.2023 

● nástřel LTAD metodiky SZČR odešle VV SZČR – R. Mazouch 

T: ihned 

● seznam ambasadorů k „nové éře českého zápasu“ odešle VV SZČR – R. Mazouch 



T: ihned 

● rozeslat prostřednictví OSKZ info o tom, že se hledá nový šéf ekonomické komise - R. Mazouch/O. 

Mazouchová 

T: do 31.3.2023 

● odeslání informace do hnutí ohledně prodloužení platnosti registrací do 30.6.2023 – O. Mazouchová 

T: ihned 

● zavěsit na web formulář na postaršení – O. Mazouchová/L. Bartáková 

T: ihned 

● urgovat TJ Sokol Moravská Ostrava, aby se vyjádřili ohledně účasti 1.ligy mužů v ř.ř. zápase – R. Mazouch 

T: ihned 

● rozpis na soutěž na GP Chomutov dodá – L. Šnelly 

T: 5.3.2023 

●  aktualizace soutěžního řádu a směrnice dodá - L. Šnelly  

T: 31.3.2023 a L. Bílek zpracuje T: 30.4.2023 

● úprava nominace rozhodčích na MČR dospělých ř.ř. a v.s. /jedna žíněnka/ - V. Scheiner  

T: 15.3.2023 

● přepracovat plán soutěží v souvislosti s neúčastí juniorské reprezentace na 1.kole ligy ř.ř. /4.6.2023/ - L. 

Bílek 

T: do 15.3.2023 

● zapracovat org. změnu v souvislosti se školením/seminářem trenérů – P. Skalická 

T: do 15.3.2023 

● UWW Gymnasiade 2023 – detailní informace zjistí – P. Skalická 

T: do 30.4.2023 

● oznámit rozhodnutí VV SZČR o výběru repre. trenéra kadetek M. Bači, a zajistit, aby odeslal na svazový 

mail koncept přípravy a bezúhonnost – P. Skalická 

T: ihned 

● potvrdit informaci o ukončeném účetnictví za rok 2022 – O. Mazouchová/L. Šnelly 

T: ihned, jakmile potvrdí paní účetní  

● připravit návrh na podpisovou matici zajistí nový šéf ekonomické komise 

T: ihned, jakmile bude do své funkce zvolen 

● připravit rozpočet SZČR na rok 2023 

T: první návrh bude zpracován do 2týdnů od přidělení dotace 

 

 

Zápis provedla: Olga Mazouchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


