
Zápis  
ze shromáždění delegátů Krajského svazu juda Zlínského kraje,  

konaného dne 6. 10. 2022 
 
Přítomni: Ing. Monika Marková, Ing. Jiří Král, Ing. Marcel Zbožínek, Ing. Michal Halaška, Anna Skládalová 
včetně plné moci za Kateřinu Rejdlíovou, Dušan Horák, Ing. Petr Novák, Karel Cedivoda, Ing. Karel Krajča, 
MUDr. Yvona Ptoszková, Ing. Kateřina Krahulová, Ing. Marek Šimčák, Ph.D, Ing. Martin Šafránek, Petr Eliáš 
MVDr. Zdeňka Zaoralová, 
Omluveni: Ing. Jaroslav Zbožínek, Pavel Kubík, Ing. Josef Kostka, Ing. Jan Hrbáček, Mgr. David Marek 
Nepřítomni: Luboš Jindra, Ing. Bc. Dagmar Řešetková, Ph.D. 
 
Program: 
1.) Prezentace, kontrola usnášeníschopnosti, zahájení 
2.) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3.) Projednání a chválení účetní závěrky za rok 2021, včetně informací o financování a čerpání dotací ČSJu 

(Krajské dotace, KVŽ) 
4.) Zpráva představenstva – vyhodnocení roku 2021 v rámci KSJu ZK 
5.) Zpráva trenéra KVŽ za období 2021, informace o průběhu akcí roku 2022 
6.) Informace z pléna ČSJu 
7.) Informace a zprávy krajských komisí sportovně-technické, trenérsko-metodické, rozhodčích a revizní 
8.) Volba předsedů a členů komise: 

- Revizní 
- Rozhodčích 
- Sportovně-technické 
- Trenérsko-metodické 

9.) Volba předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy krajského svazu juda 
10.) Diskuse, projednání návrhů a námětů k usnesení 
11.) Závěrečné usnesení, závěr 
 
Ad 1/ Prezentace, kontrola usnášeníschopnosti, zahájení 
Jednání shromáždění delegátů zahájila a řídila předsedkyně Ing. Monika Marková, která přivítala všechny 
přítomné a seznámila je s programem. Na základě prezenční listiny byli přítomni delegáti s 90,78% hlasy, 
tj. 453/499 z čehož plyne, že shromáždění delegátů je usnášeníschopné. 
 
Ad 2/ Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
Ing. Monika Marková – navrhla Ing. Kateřinu Krahulovou jako zapisovatele a Ing. Marka Šimčáka jako 
ověřovatele zápisu. 
Hlasování: všichni přítomni pro – schváleno 453/453 hlasy  
 
Ad 3/ Projednání a chválení účetní závěrky za rok 2021, včetně informací o financování- 
čerpání dotací ČSJu /Krajské dotace, KVŽ/ 
Předsedkyně Ing. Monika Marková přednesla zprávu o hospodaření KSJu ZK a účetní závěrku za rok 2021. 
BÚ – počáteční zůstatek k 1. 1. 2021: 140.514,18 Kč, konečný zůstatek k 31.12.2021 216.461,58 Kč, 
zůstatek v pokladně k 31.12.2021 0,00 Kč. Průběžný zůstatek BÚ k 6.10.2022 209.666,98 Kč. 
Alokace ČSJu pro KSJu ZK pro rok 2022 je 71.330,00 Kč, na KVŽ pro rok 2022 je 100.000,00 Kč. V roce 2022 
musí kraj vyplatit ještě příspěvek na turnaj v Kroměříži (květen 2022) a v Hluku (prosinec 2022) ve výši 
12.500,00 Kč pro každého. KSJu ZK má sjednanou podnájemní smlouvu na kancelář (sklad zázemí) 
prostřednictvím Mgr. Josefa Berky na ul. Bří Lužů 114, Uherský Brod. Nájemné je ve výši 1.500,00 Kč 
měsíčně. KSJu ZK dále proplácí odměny statutárnímu orgánu v celkové výši 17.500,00 Kč v čistém plus 
odvody.     



Ing. Monika Marková opětovně připomněla oddílu juda Slávia Kroměříž, aby vyfakturovali částku za 
pořádání svých závodů, za účelem alokace finančních prostředků. 
Proúčtování financí KVŽ vysvětlil Ing. Michal Halaška 
Hlasování pro přijetí účetní závěrky a zprávy o hospodaření: všichni pro – schváleno 453/453 hlasy 
 
Ad 4/ Zpráva představenstva – vyhodnocení roku 2021 v rámci KSJu ZK 
Ing. Monika Marková podala zprávu ohledně činnosti KSJu ZK. Představenstvo se pravidelně scházelo 
v kanceláři v Uherském Brodě a v kanceláři předsedkyně Ing. Moniky Markové k plánovaným akcím                          
a řešením požadavků jednotlivých oddílů. Probíhaly i schůzky s jednotlivými členy komisí. 
Za rok 2021 KSJu ZK pořádal školení trenérů a rozhodčích i školení pro zkoušky na DAN. Proškolení nových 
trenérů III. třídy, cvičitelů a zkušebních komisařů III. třídy a stávajících trenérů proběhlo pod vedením 
předsedy TMK KSJu ZK  Ing. Josefa Kostky, předsedy KSJu JmK  Lukáše Hořta a předsedy TMK ČSJu Jiřího 
Vaňka. Zázemí /tatami, ubytování a stravu/ zajistil oddíl TJ Spartak Hluk ve Sportovní hale Hluk. Nové                        
a stávající rozhodčí zaškolili Ing. Marek Šimčák, Tomáš Skalka a Ing. Martin Šafránek. Zázemí poskytl oddíl 
Judo Veselí nad Moravou.  
V červnu 2021 a v dubnu 2022 zajistil oddíl TJ Spartak Hluk pod záštitou KSJu ZK seminář a zkoušky 
k vyšším DANům. Předsedou komise byl Jiří Vele, členy komise Tomáš Buchar, Věra Bucharová a Anna 
Skládalová. Zkoušek na mistrovské tituly DAN se úspěšně zúčastnili i judisté z jihomoravského, 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Členové zkušební komise, předsednictvo KSJu ZK a oddílu                     
TJ Spartak Hluk se dohodli na pravidelnosti, a to každý rok v období březen-duben, zázemí opět poskytne 
TJ Spartak Hluk. 
 
Ad 5/ Zpráva trenéra KVŽ za období 2021, informace o průběhu akcí roku 2022 
Ing. Michal Halaška podal zprávu ohledně fungování KVŽ za rok 2021. 
Veškeré akce KVŽ probíhají dobře, všechny informace jsou ostatním trenérům sdělovány průběžně.  
Nastala změna ve výběru žáků – byly zrušeny RVŽ. 
V rámci zdokonalování judistů KVŽ a porovnávání jejich připravenosti pořádáme 1x za měsíc společné 
Krajské tréninky. Nově jsme také zavedli jednodenní víkendové soustředění. 
Nově jsou přealokované finanční prostředky pro trenéry KVŽ, což zvýšilo množství financí pro děti. 
Za rok 2021 jsme jako KSJu Zlínského kraje měli 20% úspěšnost na žákovských přeborech, což se považuje 
za velmi dobrý výsledek.  
V roce 2022 jsme se zúčastnili MT v Budapešti. Z celkového počtu v kategorii U 13 jsme obsadili na turnaji 
3. místo, ze všech kategorií jsme skončili na 9. místě. 
V červnu 2022 jsme se rovněž zúčastnili Olympiády dětí a mládeže, kde byly vybrány nejlepší děti z kraje, 
které reprezentovaly náš KSJu Zlínského kraje. V kategorii družstev se družstvo ZL kraje umístilo na                         
7. místě z celkových 14 krajů. V kategoriích jednotlivců naši závodníci získali 6 medailí – z toho jedno druhé 
místo a pět třetích míst. 
Ing. Michal Halaška zakončil zprávu oceněním viditelného přínosu úzké spolupráce mezi kluby kraje, ve 
které má smysl v budoucnu pokračovat.   
Diskuze: spolupráce Slávie Kroměříž s KSJu ZK. 
 
Ad 6/ Informace z pléna ČSJu 
Z pověření předsedkyně KSJu ZK Ing. Moniky Markové se v roce 2021 pléna účastnil Ing. Marcel Zbožínek 
(videokonference) a v roce 2022 Ing. Marek Šimčák. Veškeré zprávy z pléna jsou k nahlédnutí na stránkách 
Českého svazu juda. 
 
Ad 7/ Informace a zprávy krajských komisí sportovně-technické, trenérsko-metodické, rozhodčích                        
a revizní 
TMK dodá zprávu do pátku 14. 10. 2022.  
Zprávu z komise rozhodčích podal Ing. Marek Šimčák. V druhém pololetí roku 2021 proběhl seminář 
rozhodčích v Uherském Brodě. V první polovině roku 2022 jsme byli přítomni online školení na téma 



vzdělávání rozhodčích, v druhé polovině roku 2022 jsme se zúčastnili celostátního školení v nové hale 
Lukáše Krpálka. 
V roce 2021 pořádal KSJu Zlínského kraje školení rozhodčích ve Veselí nad Moravou, kterého se zúčastnilo 
a úspěšně složilo zkoušky 12 nových rozhodčích ze ZL kraje. Praktická část školení probíhala na ve dvou 
etapách a to na turnaji v Hluku a v Kroměříži.  
Ing. Marek Šimčák chválil výbornou spolupráci s KSJu Jihomoravského kraje.  
Součástí zprávy byl apel na oddíly, aby dopáskovaly své svěřence a podpořily tak rozhodčí, kteří ještě 
nedosáhli 2. Kyu. 
Činnost STK zhodnotila předsedkyně KSJu Zlínského kraje Ing. Monika Marková. 
Mgr. David Marek v letošním roce podal rezignaci na předsedu STK. V roce 2021 si plnil a účastnil se všech 
akcí a KSJu ZK reprezentoval, hlavně v rámci ČSJu. V roce 2021 byly pořádané tři Krajské turnaje a to 
v Uherském Brodě, v Hluku a v Uherském Hradišti. V roce 2022 další tři a to v Uherském Brodě, 
v Uherském Hradišti a ve Zlíně. 
Představenstvo děkuje Davidu Markovi za jeho výbornou práci ve funkci předsedy STK. 
 
Ad 8/ Volba předsedů a členů komise 
Revizní (kontrolní) komise 
Návrh:  
1. Ing. Petr Novák   
2. Petr Eliáš 
3. Jan Hrbáček 
Hlasování: 
Ing. Petr Novák – 366/453 = 81 % 
Petr Eliáš, Ing. Jan Hrbáček – 435/453 = 96% 
Komise rozhodčích 
Návrh: 
1. Ing. Marek Šimčák 
2. Ing. Martin Šafránek 
3. Ing. Jan Hrbáček 
Hlasování: 
Ing. Marek Šimčák – 453/453 = 100 % 
Ing. Martin Šafránek, Ing. Jan Hrbáček – 453/453 = 100% 
Sportovně - technická komise 
Návrh: 
1. Ing. Martin Šafránek - navrhl oddíl Kroměříže (zúčastní se všech soutěží v Kraji, zná výborně pravidla            
a úzce spolupracuje s rozhodčími) 
2. Ing. Marcel Zbožínek 
3. Markéta Prusenovská 
Hlasování: 
Ing. Martin Šafránek – 453/453 = 100 % 
Ing. Marcel Zbožínek, Markéta Prusenovská – 453/453 = 100% 
Trenérsko-metodická komise 
Návrh: 
1. Ing. Josef Kostka 
2. Ing. Michal Halaška 
3. Ing. Karel Krajča 
Předsedkyně KSJu Zlínského kraje Ing. Monika Marková navrhla za třetího člena komise MVDr. Zdeňku 
Zaoralovou – dotyčná funkci nepřijala 
Hlasování: 
Ing. Josef Kostka – 453/453 = 100 % 
Ing. Michal Halaška, Ing. Karel Krajča – 452/453 = 99,78 % 
 



Ad 9/ Volba předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy krajského svazu juda 
Návrh: 
Návrh na nový statutární orgán podal klub JUDO Uherský Brod a Ing. Marcel Zbožínek oznámil, svou 
kandidaturu na předsedu. Protikandidáti nejsou. 
Předseda:   Ing. Marcel Zbožínek 
1. místopředseda:  Ing. Michal Halaška 
2. místopředseda:  Ing. Karel Krajča 
Ing. Jiří Král se vyjádřil, že by se chtěl funkce 2. místopředsedy vzdát a odstoupit. 
Proběhly dotazy na Ing. Moniku Markovou ve věci pokračování ve funkci předsedkyně. Zástupci oddílů 
/Kroměříž, Hulík, Hluk, SŠ Zlín/ nepodávali návrhy na nového předsedu a předsednictvo, protože necítili 
potřebu změny. Ing. Monika Marková podpořila kandidaturu Ing. Marcela Zbožínka na nového předsedu 
KSJu ZK. Hlasuje se dle velikosti oddílu /hlasy=zaplacené licence/ ne dle počtu oddílů. Kraj dle vyjádření 
Ing. Moniky Markové musí fungovat jako jeden celek a ne být rozpolcen, rozdělen.  
 
Hlasování: 
Ing. Marcel Zbožínek – 431/453 = 95 % 
Ing. Michal Halaška – 434/453 = 96 % 
Ing. Karel Krajča – 359/453 = 79 % 
 
Ad 10/ Diskuze, projednání návrhů a námětů k usnesení 
Ing. Marcel Zbožínek oceňuje a děkuje za spolupráci s Ing. Monikou Markovou a Ing. Jiřím Králem. Dále 
vysvětluje důvody své kandidatury na předsedu KSJu ZK: 

 Nastartování generační výměny 

 Působení na oddíly s cílem zvětšení svých základen.  

 Dotažení (společně s  Ing. Michalem Halaškou) MINILIGY ŽÁKŮ, nejprve na nadregionální, následně 
i republikové úrovni.  

 Snaha o zavedení MINILIGY (Slovácká, Hulínská atp.) pro nejmenší děti (mini mláďata).  

 Podporu dvou klíčových turnajů v Kroměříži a Zlíně větší finanční částkou. 
Anna Skládalová se vyjadřuje k funkci nového předsedy KSJu ZK. Požaduje, aby vykonával funkci za celý 
kraj, ne jen za svůj oddíl či tři oddíl. V kraji je cekem 14 oddílů. 
Krajský administrátor 
K dnešnímu dni, tedy 6. 10. 2022 končí jako krajský administrátor Mgr. David Marek. Od 7. 10. 2022 
přebírá prozatím jeho funkci nový předseda KSJu ZK Ing. Marcel Zbožínek, a to do doby, než určí 
administrátora nového (měl také přístup jak krajský administrátor). 
Ing. Monika Marková opětovně apelovala, aby byl zachován a dodržován jeden přístup, a to krajským 
administrátorem /zápisy pásků – Kyu, licencí trenérů, cvičitelů, rozhodčích; umísťování rozpisů turnajů na 
stránkách ČSJu a další/. Dále žádala, aby zůstal zachován postup při zápisů vyššího Kyu do centrální 
evidence členů, což má na starosti krajský administrátor – zaslání protokolu o vykonaných zkouškách 
zkušebním komisařem předsedovi KSJ ZK a krajskému administrátorovi; předseda vydá pokyn účetní 
k vystavení faktury – poplatku kraji; po zaplacení předseda vydá pokyn krajskému administrátorovi 
k zápisu do CE.    
Sídlo KSJu ZK 
Ing. Monika Marková přednesla žádost paní Jitky Hrbáčkové, aby bylo změněno sídlo KSJu ZK /první 
předseda KSJu ZK Ing. Ladislav Hrbáček zemřel/. Nový předseda zjistí, by mohlo být sídlo v kanceláři 
krajského svazu v Uherském Brodě na základě nájemní smlouvy a souhlasu majitele budovy. Termín pro 
zjištění do konce října. 
Účetnictví 
Účetnictví od vzniku KSJu ZK tj. od roku 2012 do 2016 včetně vedla a zpracovávala Ing. Monika Marková. 
Za rok 2017 účetnictví zpracovával daňový poradce Ing. Karel Pokorný a od roku 2018 do současnosti Ing. 
Kateřina Krahulová. 
Končící předsedkyně předá podklady a doklady pro účetnictví za období roku 2022 do konce října 2022 
novému předsedovi Ing. Marcelu Zbožínkovi. Transakce u bankovního účtu KSJu ZK bude provádět                     



Ing. Monika Marková jen na základě pokynů a schválení Ing. Marcela Zbožínka a to do doby, než bude 
zapsán nový předseda ve veřejném rejstříku příslušného soudu tak, aby mohlo dojít ke změně dispozičního 
práva u bankovního ústavu. 
Soustředění Hluk 
Zástupci oddílu TJ Spartak Hluk podali vyjádření – nesouhlas s krytím termínu soustředění v Hluku                            
a Krajského soustředění KVŽ. Sportovní hala v Hluku, která má veškeré vnitřní zázemí /tatami, šatny, 
sociální zázemí, ubytování, strava/ včetně venkovního sportovního využití se musí objednávat /zamlouvat, 
blokovat/ termínově více jak rok dopředu. Termín soustředění v Hluku byl řádně nahlášen a zapsán 
v krajském kalendáři dříve než Krajské soustředění. Není až tak velký problém v souběhu termínu, ale 
v tom, že krajský výběr žactva se „musel“ zúčastnit Krajského soustředění, na což poukázala Anna 
Skládalová a tedy nemohl se účastnit soustředění v Hluku, kde byl již přihlášek. Vedení oddílu TJ Spartak 
Hluk muselo soustředění zrušit, i když byla zajištěna účast reprezentantů /1 blok ukázkového tréninku/. 
Bohužel, nedošlo ke komunikaci a dohodě. Účastníci se shodli, že je třeba dostatečně a s předstihem 
prověřovat nejen vhodnosti termínů akcí – soustředění, tak aby se nekryly, a to nejen v rámci našeho 
kraje, a tyto i společně využívat pokud je již termín dané akce zajištěn.  
Ing. Monika Marková poukázala na minulost, kdy byla pravidelná mezikrajská soustředění v Kroměříži, 
Uherském Brodě, Uherském Hradišti a také Hluku a oddíly se vzájemně respektovaly a termíny společně 
využívaly. 
 
Ad 11/ Závěrečné usnesení, závěr 
Ing. Monika Marková děkuje za spolupráci Jirkovi Královi, Ing. Marcelu Zbožínkovi a Ing. Marku Šimákovi 
nejen za celou dobu spolupráce od vzniku KSJu ZK, ale hlavně za podporu při svém osobním těžkém 
období, děkuje všem přítomným a i všem judistům nejen našeho kraje za podporu, spolupráci – bez nich 
by to nešlo - a věří, že se budeme i nadále setkávat a spolupracovat.  
Oficiálně předává funkci předsedy Ing. Marcelu Zbožínkovi. 
Ing. Marek Šimčák za všechny děkuje Ing. Monice Markové za roky perfektní práce a spolupráce. 
 
 
V Uherském Hradišti dne 6. 10. 2022 
 
 
Předsedající:  Ing. Monika Marková, v. r. 

Zapisovatel:  Ing. Kateřina Krahulová, v. r. 

Ověřovatel zápisu: Ing. Marek Šimčák, Ph.D., v. r. 

 

 
 
 
 
 
 
 


