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Zápis (03/2011) z jednání Výkonného výboru SKFČR  

15. 7. 2011  

 
Forma jednání: 

- elektronická 
 
Účastníci (VV): 

- Tomáš Dluhoš, Ing. Martin Jebas, Ing. Lukáš Roubík, Vjačeslav Vinogradov 
 
Přizváni: 

- Luboš Koumal, Martin Louda 
 
Jednání řídil: 

- Ing. Martin Jebas 
 
Zápis provedl: 

- Ing. Martin Jebas 
 
Ověřovatel zápisu: 

- Martin Louda 
 
 
 
VV bere na vědomí: 
 

- odstoupení Františka Porteše ke dni 31. 5. 2011 z pozice předsedy SKFČR a člena VV, 
 

- až do data konání Valné hromady (v prvním čtvrtletí roku 2012) přechází pravomoci 
na místopředsedu SKFČR Ing. Martina Jebase. 

 
VV ukládá: 
 

- Disciplinární komisi začít řešit otázku sporných startů závodníka Pavla Hochmana 
na soutěžích na Slovensku, 
 

- členům VV připravit do nejbližšího zasedání VV návrh klíče pro případné přidělování 
finančních příspěvků závodníkům, kteří dosáhnou úspěchů na soutěžích mistrovství Evropy 
a/nebo mistrovství světa, 
 

- předsedovi Komise vrcholového sportu, aby dohlížel nad důsledným plněním monitoringu 
pro všechny závodníky, kteří uvažují o startu na soutěžích mistrovství Evropy a/nebo 
mistrovství světa, 
 

- předsedovi Komise škol, aby nejpozději do 31. 7. 2011 navrhl další kroky pro řešení soutěží 
středních škol, 
 

- předsedovi Komise mládeže a Trenérsko-metodické komise, aby do konce léta připravil 
podklady ke školení trenérů III. třídy, 
 

- předsedovi Komise mládeže a Trenérsko-metodické komise, aby zveřejnil informace o konání 
soustředění talentované mládeže, a to jak před samotným konáním, tak po skončení, 
 

- předsedovi Sportovně-technické komise, aby do 15. 8. 2011 zveřejnil propozice podzimních 
soutěží, dále aby ve stejném termínu zveřejnil výzvu pro pořadatele soutěží v roce 2012, 
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- předsedům Komise vrcholového sportu a zastupujícímu předsedovi Ekonomické komise, aby 

připravili návrh pro výjezd delegátů, trenérů a rozhodčích na podzimní soutěže mistrovství 
světa, a to nejpozději do 31. 7. 2011, 
 

- předsedovi Sportovně-technické komise a předsedovi Disciplinární komise vytvořit 
do 30. 9. 2011 elektronickou databázi oddílů a závodníků, 
 

- členům VV řešit odvolání Antidopingového výboru ČR ve věci závodníka Zdeňka Červeného 
(pro jeho potrestání Disciplinární komise SKFČR nenašla dostatek důkazů a trest tedy nebyl 
udělen, ADV ČR se odvolal k VV), 
 

- předsedovi Sportovně-technické komise řešit přijetí nových oddílů, které zaslaly své žádosti 
a které doposud nebyly Výkonným výborem schváleny, 
 

- předsedovi Sportovně-technické komise připravit podklady pro Výkonný výbor ve věci řešení 
tzv. Adams Programu. 

 
VV schvaluje: 
 

- předání sportovní výživy od vydavatele časopisu Svět kulturistiky p. Ivana Rudzinského 
reprezentantům chystajícím se na podzimní soutěže mistrovství světa, 
 

- zkrácení trestu zákazu činnosti Veroniky Szalayové (trest byl udělen za start na neschválené 
soutěži), rozhodnutím VV je trest ukončen ke dni 15. 7. 2011, 
 

- návrh splátkového kalendáře pro vrácení půjčky Českému svazu tělesné výchovy ve výši  
105.000 Kč (včetně poplatků), a to celkem v pěti splátkách tak, aby byla poslední uhrazena 
nejpozději dne 24. 5. 2012, 
 

- potvrzení předběžně vydaného souhlasu s konáním mimořádné Valné hromady ČSTV, 
 

- pověření pro Ing. Martina Jebase, aby až do data konání nejbližší Valné hromady zastoupil 
pozici předsedy Ekonomické komise SKFČR, ze které odstoupil p. František Porteš, 
 

- zveřejnění zápisu z tohoto jednání Výkonného výboru v nejkratším možném termínu. 
 
 
 
 
V Praze dne ………………     V Ostravě dne ……………… 
 
…………………………………………    ………………………………………… 
Ing. Martin Jebas      Martin Louda 
 
 


