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Zápis z valné hromady SKePK konané dne 14. dubna 2012 v Hrádku 
 
Přítomni:   Ing. Zdeněk Kubalík (TJ Jiskra Domažlice) 
 Jan Adam (TJ Skvrňany Plzeň) 

Ing. Karel Průcha, CSc. (Karate Blovice) 
Ing. Zdeněk Kubovec (TJ Sokol Kdyně) 
Lukáš Denk, DiS. (Jun Fan Karate Nýrsko) 
Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (Karate Shotokan Hrádek) 
Petra Levá Strnadová (Karate Klub Klatovy) 
Emílie Mundlová (Narama o. s.) 

 
Program: 

1. Zahájení VH 
2. Schválení návrhu programu jednání VH 
3. Volba návrhové, mandátní a revizní komise 
4. Zpráva předsedy SKePK o činnosti v roce 2011 
5. Zprávy jednotlivých úseků VV SKePK 
6. Zpráva revizní komise 
7. Volba předsedy a členů výboru 
8. Schválení ekonomické směrnice SKePK 01/2012 
9. Různé, diskuse 
10. Schválení usnesení z jednání VH 
11. Ukončení VH 

 
1. Zahájení VH 
Předseda svazu uvítal zástupce oddílů a zahájil VH SKePK v 15:30 h. 
 
2. Schválení návrhu programu jednání VH 
Předložený program VH byl jednohlasně schválen. 
 
3. Volba návrhové, mandátní a revizní komise 
Zvolena návrhová a mandátní komise (Strnadová, Adam, Průcha), revizní komise (Denk, Kubovec, Mundlová). 
Valná hromada je usnášeníschopná. 
 
4. Zpráva předsedy o činnosti SKePK v roce 2011 
Předseda svazu podal zprávu o činnosti SKePK od valné hromady konané 21. 5. 2011 v Blovicích. 
V březnu proběhlo školení trenérů, vyškoleni 3 nový trenéři a 14 trenérů se zúčastnilo doškolení. Součástí školení 
byl také seminář kata s garantem stylu Shotokan Karlem Keslem. Na podzim v září proběhlo doškolení trenérů a 
rozhodčích, celkem se účastnilo 20 trenérů a 9 rozhodčích. Součástí doškolení byl seminář Shitei kata 
s mezinárodním rozhodčím Jaromírem Musilem. 
Na MČR mládeže, které se konalo v prosinci v Ústí nad Labem reprezentovalo kraj 8 závodníků (4 z Domažlic, 
3 z Klatov, a 1 ze Skvrňan)  se ziskem jednoho druhého místa (Petra Laštovková, TJ Skvrňany Plzeň), tři páté místa 
(David Hadač, Michal Le Minh a Víťa Fronk všichni TJ Jiskra Domažlice). 
V červnu proběhla v Olomouci Letní olympiáda dětí a mládeže, náš kraj reprezentovalo 6 závodníků (3 z Klatov, 
2 ze Kdyně a 1 z Domažlic) s výsledky jednoho třetího místa (Vojtěch Míka, Karate Klub Klatovy) a jednoho 
pátého místa (Zuzana Šimáčková, TJ Sokol Kdyně). 
Svaz požádal kraj o dotaci na odměny rozhodčím a na pronájem tatami, dotace byla přidělena ve výši 10 000 Kč. 
Letos žádáme kraj o 40 000 Kč, kde je navíc žádáno na pořízení pohárů na Krajskou ligu mládeže 8. – 6. kyu. 
ČSKe v roce 2011 našemu kraji neposlal žádný příspěvek (odebrali jsme 59 známek). Veškeré finanční podpoře 
sportu nepřispěla situace v ČSTV a problémy kolem Sazky. 
Svaz má 9 oddílů (z toho 1 neaktivní oddíl NAGAI-MICHI Plzeň), přibližně 400 členů, jednoho zkušebního 
komisaře I. třídy (Štěpán), 9 zkušebních komisařů III. třídy (Kubalík, Průcha, Soukup, Adam, Bělohlavý, Strnadová, 
Frána, Achač, Krejzl). Regionálních rozhodčích je 12 (v březnu 2012 nově vyškoleni 4 rozhodčí). 
Byly pořádány 3 mistrovské soutěže (v Domažlicích, v Blovicích a Plzni) a 3 nemistrovské soutěže (dvakrát Narama 
Plzeň, Hrádek). 
Sídlo ve stanovách svazu je stále adresa Ledecká Plzeň. Doporučení je změnit ve stanovách sídlo na Paroubkova, 
Domažlice. 
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5. Zprávy jednotlivých úseků VV SKePK 
Byly předneseny zprávy předsedů jednotlivých komisí. 
Úsek STK (předseda Ing. Kubalík) 

• byla vytvořena pravidla pro Krajskou ligu mládeže (KLM), což je kategorie mládeže do 15 let 
• od března 2012 je ČSKe zavedena nová kategorii mladších žáků 7 – 9 let (dochází tedy k rozdělení 

kategorie mladších žáků na dvě nové kategorie) 
Úsek MTK (předseda p. Hora) 

• proběhlo školení a doškolení trenérů III. třídy, součástí těchto doškolení byly semináře kata s garantem 
stylu Shotokan Karlem Keslem (březen) a s mezinárodním rozhodčím Jaromírem Musilem (září), oba 
semináře byly velmi kvalitní 

• proběhl seminář s anglickými instruktory SKIF, který pořádal oddíl Nagai-Michi Plzeň 
• další semináře organizovala Škola bojových umění Narama 

Úsek rozhodčích (předseda Ing. Kubovec) 
• proběhlo doškolení regionálních rozhodčích (březen a září) 
• od roku 2012 platí nová pravidla WKF, v lednu 2012 se tohoto školení na nová pravidla zúčastnili Kubovec 

a Kubalík v Ústí nad Labem 
• během roku 2012 proběhne školení regionálních rozhodčích pod vedením lektorů ČSKe (červen, září) 

Úsek Ekonomický (předseda Ing. Průcha) 
• daňové přiznání je hotové a připravené pro podání na finanční úřad 
• hospodaření bylo překontrolováno revizní komisí 
• příjem cca 92 000 Kč, výdeje cca 72 000 Kč, svaz hospodařil s kladným rozpočtem cca 20 000 Kč 

 
6. Zpráva revizní komise 
Předseda komise sdělil, že bylo schváleno účetnictví za rok 2011. Žádné nedostatky, kontrola proběhla v pořádku. 
 
7. Volba předsedy a členů výboru 
Byl navržen výbor SKePK ve složení: předseda Ing. Kubalík, místopředseda Ing. Hrdlička, hospodář Ing. Průcha, 
předseda STK Ing. Kubalík, předseda TMK p. Hora, předseda komise rozhodčích Ing. Kubovec, předseda kontrolní 
a revizní komise p. Denk, pověřenec pro zkoušky p. Adam 
Navržení kandidáti byli schváleni jednohlasně. 
 
8. Schválení ekonomické směrnice SKePK 01/2012 

• Úprava směrnice se týká odměn regionálních rozhodčích na mistrovských soutěžích, odměna byla navýšena 
v rozsahu 100 – 200 Kč, na nemistrovských soutěžích v rozsahu 50 – 100 Kč, návrh byl přijat všemi hlasy. 

• Dále byl podán návrh na zvýšení poplatku za licenci zkušebního komisaře z 300 Kč na 500 Kč (v případě 
prodloužení licence) a z 500 Kč na 1 000 Kč (v případě nové licence), návrh nebyl přijat: 2 pro, 6 proti. 

• V bodě 15 navrhuje hospodář svazu úpravu v tomto znění „Zdanění provádí každý příjemce sám dle platných 
předpisů daně z příjmu.“, návrh byl přijat všemi hlasy. 

 
9. Různé, diskuse 
• Návrh změny sídla ve stanovách svazu z Ledecká 12, 323 00 Plzeň na Paroubkova 535, 344 01 Domažlice, návrh 

byl přijat všemi hlasy. 
• Lépe rozvrhnout kalendář soutěží (KLM), tj. zařadit soutěže v lednu a únoru, měly by být alespoň 3 týdny mezi 

jednotlivými soutěžemi. Kalendář se sestavuje na základě soutěží ČSKe, je dost složité sestavit kalendář 
v optimálním rozvržení 3 týdnů, STK se snaží toto pravidlo dodržet. 

• Známky pro rok 2012: Domažlice 25ks, Klatovy 10ks, Narama 8ks, Kdyně 4 ks, Skvrňany 4ks, Hrádek 3ks, 
Blovice 3ks, Nýrsko 3ks 

• Předseda svazu apeluje na oddíly, aby byly k otázce známek ČSKe tolerantní a připomíná, že známku mají mít 
všichni činovníci a závodníci. Spolupráce s některými představiteli ČSKe se začíná rozvíjet a věří, že dojde ke 
změnám a k větší podpoře jednotlivých krajských svazů ze strany ČSKe. 

 
10. Schválení usnesení z jednání VH 
Zprávy předsedy, hospodáře a předsedů jednotlivých komisí byly schváleny. Byl přečten a schválen zápis z VH. 
 
11. Závěr 
Ukončení VH v 16:30 hodin. 
 
 
Zapsal: Ing. Zdeněk Kubovec 
Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Kubalík 


