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Zápis z valné hromady SKePK konané dne 18. února 2013 v Plzni 
 
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) 
Veronika Kratochvílová (Narama o. s.) 
Veronika Řežábková (TJ Jiskra Domažlice) 

 
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 2012. 
5. Zprávy jednotlivých úseků VV SKePK. 
6. Zpráva revizní komise. 
7. Volba předsedy a členů výboru. 
8. Schválení nových úprav stanov SKePK. 
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 17:30 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 (Denk, Adam, Kratochvílová), revizní komise (Průcha, Kubovec, Řežábková). 
Valná hromada je usnášeníschopná. 
 
4. Zpráva předsedy o činnosti SKePK v roce 2012 
Předseda svazu podal zprávu o činnosti SKePK od valné hromady konané 14. 4. 2012 v Hrádku. 
Svaz má 9 oddílů (z toho 2 neaktivní – Nagai-Michi Plzeň a Jun Fan Karate Nýrsko), přibližně 450 členů. 
Výkonný výbor se v roce  2012 sešel celkem 5x – účast členů výboru: 
5x – Kubalík, Kubovec; 4x – Hora; 3x – Adam, Průcha; 2x – Hrdlička; 1x – Denk revizní komise – nepovinná účast 
Svaz požádal kraj o dotaci na odměny rozhodčím, na pronájem tatami a na pořízení pohárů, dotace byla přidělena ve 
výši 40 tis., vyúčtování dotace proběhlo úspěšně v termínu leden 2013. Letos budeme žádat kraj o navýšení dotace 
na 50 tis. Od ČSKe jsme dostali dotaci 4130 Kč (výše dotace je závislá na počtu odebraných známek – v roce 2012 
jich bylo 59 ks). ČSKe vrací 70 Kč při koupi od 50 ks do 100 ks známek. 
Valná hromada ČSKe odsouhlasila od roku 2013 zvýšení poplatku za členskou známku z hodnoty 200 Kč na 
300 Kč. Známky již nebudou mít papírovou podobu, ale budou pouze tvz. elektronické známky, které se budou 
objednávat on-line přes internet. 
Získali jsme členskou licenci Krajské organizace ČSTV pro rok 2013 – poplatek 1000 Kč. 
Nově spolupracujeme s organizací SUOD (Sportovní unie okresu Domažlice), tato organizace nám z podkladů 
hospodáře zpracovává účetnictví. Vzhledem ke státním dotacím vedeme podvojné účetnictví. 
Koncem roku nově vzniklo tzv. Administrační centrum ČUBU, každému oddílu byly poslány přihlašovací údaje a 
heslo. Zatím se dají upravovat kontaktní údaje, členská základna a nákup známek ČSKe. 
Byl zahájen projekt Krajská liga mládeže 8. – 6. kyu. Jedná se o soubor turnajů pro „začínající“ mládež ve věku do 
15 let. Cílem bylo zpřístupnění soutěžního klání mladým závodníkům s nižšími technickými stupni, motivace 
mládeže k lepším sportovním výkonům a zvýšení jejich pohybové aktivity ve volném čase. Projekt se ujal, 
zúčastnilo se celkem 200 dětí. Do soutěží se mohou zapojit nejen oddíly našeho kraje, ale i oddíly z jiných krajů 
(celkem se zúčastnilo 13 oddílů). 
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V roce 2012 bylo možné do hodnocení o nejlepší oddíl získat body z 11 soutěží krajského, národního i 
mezinárodního charakteru. Nejlepším oddílem Plzeňského kraje se v roce 2012 stal oddíl KARATE KLUB 
KLATOVY. V následující tabulce je pořadí jednotlivých oddílů. 

 

Pořadí Nejlepší oddíl – rok 2012 Body 

1. Karate Klub Klatovy 764 

2. TJ Jiskra Domažlice 554 

Rokycany 231 

Plzeň 100 3. Narama 

Přeštice 87 

418 

4. TJ Sokol Kdyně 265 

5. TJ Skvrňany Plzeň 205 

6. Karate Shotokan Hrádek 71 

7. Karate Blovice 37 

8. Jun Fan Karate Nýrsko 3 

9.  Nagai-Michi Plzeň 0 

 
 

Nejlepší závodníci v jednotlivých věkových kategorií v roce 2012: 

Věková kategorie Jméno a příjmení Oddíl 

mladší žákyně Petra Vacovská Karate Klub Klatovy 

mladší žáci Adam Jílek Karate Klub Klatovy 

starší žákyně Radka Höflerová Karate Klub Klatovy 

starší žáci Michal Drozda TJ Skvrňany Plzeň 

dorostenky Marcela Horáčková TJ Jiskra Domažlice 

dorostenci Vojtěch Míka Karate Klub Klatovy 

juniorky Petra Laštovková TJ Skvrňany Plzeň 

junioři Michal Le Minh TJ Jiskra Domažlice 

seniorky Veronika Řežábková TJ Jiskra Domažlice 

senioři Bohuslav Šála TJ Jiskra Domažlice 

 
 
 
5. Zprávy jednotlivých úseků VV SKePK 
Byly předneseny zprávy předsedů jednotlivých komisí. 
 
Úsek STK (předseda Ing. Kubalík) 
Byli pořádány 2 mistrovské soutěže (Domažlice, Blovice) a 4 nemistrovské soutěže (čtyři kola KLM – Kdyně, 
Plzeň, Hrádek, Plzeň) 
Na MČR mládeže, které se konalo v prosinci v Českých Budějovicích reprezentovalo kraj 12 závodníků (6 z Klatov, 
4 z Domažlic, 2 ze Skvrňan) se ziskem jednoho 1. místa (Petra Laštovková v kumite juniorky–53kg – TJ Skvrňany 
Plzeň) a tři pátá místa (Le Minh Michal – kata junioři – Jiskra Domažlice, Víťa Fronk – kumite junioři+76 kg – 
Jiskra Domažlice a Antonín Míka – kumite+76kg junioři – KK Klatovy). 
Navržená příloha pro rok 2013 ke směrnici STK 01-2011, stanovuje klíč bodového systému pro nominaci na MČR. 
Nové soutěžní kategorie – mladší žáci rozděleni na žáci I. (7-9 let), žáci II. (10-11). Také jsou v platnosti kategorie 
Masters, ale nejsou povinné (muži +40, ženy +35 let), nominace na republiku je volná. 
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Úsek TMK (předseda p. Hora – pro omluvenou účast a z pověření přednesl zprávu ing. Kubalík) 
Trenéři – II. třída (pět trenérů – Kubalík, Adam, Průcha, Štěpán, Strnadová) 

III. t řída – 31 trenérů s platnou licencí 
Začátkem listopadu proběhlo celorepublikové školení a doškolení trenérů, které bylo organizováno naším svazem ve 
spolupráci s ČSKe. Akce se zúčastnili lektoři ČSKe (Musil, Faktor, Keslová, Štencel). Školení se zúčastnilo téměř 
40 účastníků. 
Na jaře proběhl seminář zaměřený na kumite pod vedením p. Faktora, seminář byl součástí doškolení trenérů 
III. t řídy, celkem se zúčastnilo cca 35 účastníků. Seminář byl také součástí školení regionálních rozhodčích, celkem 
4 nový rozhodčí. 
 
Úsek rozhodčích (předseda Ing. Kubovec) 
Regionální rozhodčí – celkem 17 rozhodčích (v březnu 2012 – vyškoleni 4 nový rozhodčí). Jeden rozhodčí 
neaktivní, - Krejzl, složení rozhodčích: Narama 3x RB, Domažlice 2x RB + 2x RC, Kdyně 1x RA, Skvrňany 2x RA, 
Blovice 1x RB + 1x RC, Nýrsko 1x RC, Chodov 2x RA, Tuebor (Krejzl – snížená licence z RA na RB). 
V červnu a v říjnu proběhlo doškolení rozhodčích s mezinárodními lektory ČSKe (Musil, Nekola) na nová pravidla, 
která platí od 1.1.2012. Hlavní změna v pravidlech kumite je v systému bodování a trestání. Velkým problémem je 
počet rozhodčích na jedno tatami v kumite, min. 7 rozhodčích. 
Výborem svazu byla schválena předběžná nominace rozhodčích pro rok 2013. 
 
Úsek Ekonomický (předseda Ing. Průcha) 
Vzhledem k ukončení funkce hospodáře a předání všech podkladů pro zpracování účetnictví, přednese zprávu o 
hospodaření p. Denk. 
 
Úsek pověřence pro zkoušky (předseda Jan Adam) 
Zk. komisaři – I. třída – Ing. Pavel Štěpán (zkoušel 30.11.2012 – 2x 1. Dan, 2x 2. Dan – všichni uspěli) 

III. t řída – celkem 7 komisařů (Kubalík, Průcha, Adam, Soukup, Bělohlavý, Strnadová, Achač). 
Licenci na další období nedostali Krejzl a Frána. 

 

 Oddíl / klub ANO NE celkem datum zkoušky zk. komisař 

Karate Hrádek 3 0 3 4.1.2012 M. Soukup 

Karate Klub Klatovy 43 0 43 27.1., 26.11.,17.12.2012 P. Strnadová Levá 

TJ Skvrňany Plzeň 15 0 15 29.2.,14.3.,18.4.2012 P. Štěpán, J.Adam 

Narama 194 6 200 23.5.,24.5.,26.5.,8.6.,28.11.,29.11.,1.12.,7.12. P. Bělohlavý 

Karate Blovice 10 0 10 6.6.2012 K. Průcha 

TJ Sokol Kdyně 9 0 9 30.11.2012 Z. Kubalík 

TJ Jiskra Domažlice 18 1 19 29.6.,30.11.2012 J.Bartoš, Z.Kubalík 

CELKEM 292 7 299 
    

 
 
6. Zpráva revizní komise (předseda p. Denk) 
Dne 11.1.2013 jsem převzal od předsedy svazu podklady pro účetnictví za rok 2012. Společně s doklady mi bylo 
předáno 5 ks průkazů karate a razítko svazu karate Plzeňského kraje. Poslední výpis (č. 61) je k 27.12.2012. 
Všechny nesrovnalosti zjištěné kontrolou dne 24.1.2013 byly konzultovány osobně s předsedou svazu a účetní 
zpracovávající podklady pro daňové přiznání za rok 2012 pí Slivoňovou, dne 25.1.2013. Na KLM ve Kdyni 
26.1.2013 mi byla předána hospodářem svazu chybějí faktura na 1 500 Kč. Uváděnou platbu srážkové daně ve výši 
300 Kč provedl předseda svazu ze svého osobního účtu, bude po schválení vyplaceno v hotovosti proti kopii 
dokladu prokazujícímu platbu. Všechny nesrovnalosti byly narovnány. 
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Z podkladů hospodáře svazu a po zpracovaní podkladů účetní vyplývají následující údaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Volba předsedy a členů výboru 
Byl navržen výbor SKePK ve složení: předseda Ing. Kubalík, místopředseda Ing. Hrdlička, hospodář p. Denk, 
předseda STK Ing. Kubalík, předseda TMK p. Hora, předseda komise rozhodčích Ing. Kubovec, předseda kontrolní 
a revizní komise Ing. Průcha, pověřenec pro zkoušky p. Adam 
Navržení kandidáti byli schváleni jednohlasně. 
 
 
8. Schválení nových úprav stanov SKePK 

• Úprava používané zkratky pro Svaz karate Plzeňského kraje. Navržena je nová zkratka SKePK, návrh přijat 
všemi hlasy. 

• Změna sídla z Ledecká 12, Plzeň na Paroubkova 535, 344 01 Domažlice, návrh  přijat všemi hlasy. 
• O přijetí člena svazu rozhodoval výkonný výbor. Navrženo je, aby o přijetí rozhodovala valná hromada, návrh 

přijat všemi hlasy. 
• O vyloučení člena ze svazu rozhodovala disciplinární komise. Bylo navrženo, aby o vyloučení rozhodoval 

výkonný výbor a odvolání je možné podat valné hromadě, návrh přijat všemi hlasy. 
• Hlasovací právo měl člen, který dosáhl věku 15 let, navrženo bylo zvýšení věkové hranice na 18 let, návrh 

přijat všemi hlasy. 
• Zvolený předseda svazu volil členy do výkonného výboru. Navrhuje se, aby všechny členy výboru volila valná 

hromada, návrh přijat všemi hlasy. 
• Volební období bylo jeden rok. Navrhuje se, aby volební období bylo dva roky, návrh přijat všemi hlasy. 
• Do stanov doplnit nový bod, do článku Výbor svazu (7.3.4). „Předseda svazu je oprávněn delegovat své 

pravomoci kterémukoliv členovi výboru pouze na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřená.“, návrh 
přijat všemi hlasy. 

Hospodářský výsledek za rok 2012   zisk 41.639,66 Kč 

z toho dotace Plzeňského kraje 40.000 Kč 

 

Celkové výnosy 128 885,66 Kč 

• úroky 88,66 Kč 

• příjmy od ČSKe (dotace za známky) 4.130 Kč 

• příjmy od Plzeňského kraje (dotace) 40.000,- Kč 

• příjmy z tělovýchovné a sportovní činnosti 84.675,- Kč 

o zkoušky cca 40 tis. Kč 

o příjmy ze školení 17 tis. Kč 

o licence (rozhodčí, trenéři) cca 6 tis. Kč 

  

Celkové náklady 87.246,- Kč 

• odměny rozhodčím cca 33 tis. Kč 

• odměny lektorům cca 9 tis. Kč 

• nájemné (závody, školení) cca 24 tis. Kč 
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9. Různé, diskuse 
• V souvislosti se zvolením p. Denka do funkce hospodáře svazu, mu bude zřízeno podpisové právo k účtu, již mu 

bylo předáno razítko. Zároveň dojde ke zrušení podpisového práva ing. Průchy, návrh přijat všemi hlasy. 
• V souvislosti se změnou hospodáře svazu, předseda ing. Kubalík navrhuje zrušení účtu v Blovicích a převedení 

veškeré dokumentace s nakládáním účtu do Domažlic, návrh přijat všemi hlasy. 
• Navržená příloha ke směrnici STK č. 01/2011, která stanovuje klíč bodového systému pro nominaci na MČR, 

návrh přijat všemi hlasy. 
• Návrh předsedy svazu ing. Kubalíka zkrátit platnost licence trenéra III. třídy ze tří let na dva roky. Dva roky jsou 

v souladu s obecně platnými předpisy pro licence trenérů. Doškolení trenérů je součástí odborných školení a 
seminářů, návrh přijat všemi hlasy. 

• Výbor svazu schválil zvýšení ceny průkazu karate z 90 Kč na 150 Kč. Důvodem je zvýšení ceny průkazu karate 
ČSKe, plus placení poštovného za doručení. Změnu ceny zapsat do ekonomické směrnice. 

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

• Byla předvedena ukázka elektronické databáze ČSKe. Zástupcům oddílů byly poslány přihlašovací údaje s heslem 
pro přihlášení do systému. Nyní lze do databáze zadávat kontaktní údaje na oddíl, členskou základnu a dají se 
zakoupit členské známky pro jednotlivé členy (cena známky je 300 Kč). Systém zároveň vytvoří fakturu pro 
zaplacení objednaných známek. Na faktuře jsou údaje daného oddílu, tedy placení známek jde přímo na ČSKe. 
Počet zakoupených známek jednotlivých oddílů má vliv na výši dotace od ČSKe našemu krajskému svazu. Do 
budoucna se budou v databázi editovat také trenéři, rozhodčí, zkušební komisaři a další funkce. Databáze se má 
využívat i při přihlašování závodníků do soutěží (systém bude propojen se STK). Předseda svazu apeluje na 
oddíly, aby byly k otázce evidence členů a nákupu známek zodpovědní a připomíná, že známku mají mít všichni 
činovníci a závodníci účastnící se národních soutěží. 

 
 
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 20:00 hodin. 
 
 
 
Zapsal: Lukáš Denk 
 
Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Kubovec 


