Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti
Českého svazu Taekwon-Do ITF, z. s. a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání řádné členské schůze
Českého svazu Taekwon-do ITF, z. s. konané dne 17. června 2017 v Praze.

1. Obecné informace
Název účetní jednotky:

Český svaz Taekwon-Do ITF, z. s.

Sídlo:
Sekretariát:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:
Internet:
E-mail generální sekretář svazu:
E-mail prezident svazu:
Počet sdružených subjektů:

Zátopkova 100/2, P. S. 40, Praha 6, 160 17
Pod Višňovkou 334/15, Praha 4, 14000
16191285
CZ 16191285 (nejsme plátci DPH)
zapsaný spolek
L 1854 vedená u Městského soudu v Praze
www.taekwondo.cz
sekretariat@taekwondo.cz
itf@taekwondo.cz
35 zapsaných spolků

2. Hlavní a vedlejší činnost
Svaz má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizoval veškerou hlavní
činnost organizace, zejména:
•
•
•

•
•
•

zajišťovat výuku a šíření taekwonda ITF, jako bojového umění sebeobrany, včetně jeho propagace
organizovat a zajišťovat zkoušky na technické stupně taekwonda ITF členům svazu v souladu s pravidly
ITF a svazu
organizovat školení instruktorů taekwonda a jejich asistentů, rozhodčích, organizačních pracovníků
sdružených subjektů, udělovat trenérské licence na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR
řídit a organizovat soutěže, semináře, školení a další akce taekwonda ITF v tuzemsku i zahraničí
reprezentovat taekwon-do ITF na domácí i zahraniční úrovni
zastupovat a reprezentovat své členy, svaz a Českou republiku v organizacích ČUS, ITF, příp. v ostatních
tuzemských i mezinárodních organizacích
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Za účelem financování hlavní činnosti provozoval svaz také vedlejší hospodářskou činnost. Ve sledovaném
období měl svaz příjmy z reklamních plnění vůči partnerům ve výši 7.000,- Kč.

3. Struktura svazu
Nejvyšším orgánem svazu je členská schůze.
Statutárním orgánem svazu byl v období od 1.1.2016 do 22.5.2016 prezident pan Martin Zámečník. Volbou na
řádné volební členské schůzi 22.5.2016 byl následně zvolen prezidentem svazu a novým statutárním orgánem
Ing. Marek Lazor.
Generálním sekretářem svazu byl po celé sledované období Ing. Tomáš Komrska.
Hlavním technickým instruktorem svazu byl po celé sledované období korejský velmistr Hwang Ho-jong (9.
dan).
Nejvyšším výkonným orgánem svazu je Rada Českého svazu Taekwon-Do ITF, která pracovala v období od
1.1.2016 do 22.5.2016 ve složení MUDr. Rostislav Kaňka (viceprezident svazu), Libor Macháň (viceprezident
svazu), Ing. Milan Prokeš, Ondřej Vrábel, Radek Kolář, Tomáš Kuba, Mgr. Jan Mraček a Zdeněk Chaloupka.
Volbou na řádné volební členské schůzi 22.5.2016 následně pracovala nově ve složení Ing. Petr Pařík, PhD.,
Ing. Kamil Šamal, Jaroslav Vomáčka, Jan Weidlich a Bc. Jiří Teslík.
Revizní orgán spolku pracoval v období od 1.1.2016 do 22.5.2016 ve složení Bc. Jiří Teslík (předseda), Jan
Weidlich, Michal Bor, Kateřina Birkášová a Aneta Procházková (členové). Volbou na řádné volební členské
schůzi 22.5.2016 následně pracoval nově ve složení Michal Benedikt (předseda), Michal Bor, Filip Gavlas, Ing.
Zbyněk Pavlík (členové).
Disciplinární orgán spolku pracoval v období od 1.1.2016 do 22.5.2016 složení Petr Smejkal (předseda), PhDr.
Zdeněk Rubeš, Mgr. Martin Svitek, Kamil Tihelka a Martina Řezáčová (členové). Volbou na řádné volební
členské schůzi 22.5.2016 následně pracoval nově ve složení Petr Smejkal (předseda), PhDr. Zdeněk Rubeš, Mgr.
Martin Svitek, Kamil Tihelka a Michal Opuszynski (členové).
Ve sledovaném období došlo 22.5.2016 řádnou volbou na členské schůzi ke změně statutárního orgánu a
dalším změnám složení Rady Českého svazu Taekwon-Do ITF, v revizní i v disciplinární komisi svazu.

4. Členská základna
Svaz evidoval od 1.1.2016 do 31.12.2016 celkem 5.930 členů, kteří dle platné legislativy Českého svazu
Taekwon-Do ITF měli zaplacený členský příspěvek na rok 2016 nebo byli v prodlení, v následující struktuře:
Žáci
Junioři
Senioři
Veteráni

0 – 13 let
14 – 18 let
19 – 39 let
nad 40 let
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3.581
1.026
875
448

5. Zpráva o činnosti
Český svaz Taekwon-Do ITF zajišťoval v roce 2016 pro všechny své členy i další zájemce o korejské moderní
umění sebeobrany taekwon-do ITF následující činnost.

Technické oddělení Českého svazu Taekwon-Do ITF
Technické oddělení pracovalo v roce 2016 od 1.1.2016 do 22.5.2016 v personálním složení Ing. Milan Prokeš
(vedoucí oddělení), Tomáš Kuba, Ing. Vladimír Laš a Natálie Slavíková. Následně od 22. 5. 2016 pak pracovalo
ve složení Ing. Petr Pařík, Ph.D. (vedoucí oddělení) a Ing. Jana Koziarová.
V roce 2016 bylo uspořádáno v jednotlivých sdružených subjektech celkem 96 svazových zkoušek na žákovské
technické stupně kup, přičemž nejvíce jich bylo v červnu (18) a v prosinci (16).
V roce 2016 bylo uspořádáno 5 svazových zkoušek na technické stupně dan, a to v dubnu v Brandýse nad
Labem, v květnu v Českých Budějovicích, v srpnu ve Sklárně u Žihle a v Brandýse nad Labem a v prosinci v Brně.
Celkem na těchto zkouškách uspělo 25 žadatelů o 1. dan, 18 žadatelů o 2. dan, 2 žadatelé o 3. dan., 2 žadatelé
o 4. dan, 3 žadatelé o 5. dan a 3 žadatelé o 6. dan. Martin Zámečník, vedoucí školy Ge-baek Hosin soll, pak v
červnu v Koreji složil úspěšně zkoušku na 7. dan a stal se mistrem taekwonda.
V roce 2016 bylo zorganizováno celkem 55 svazových regionálních technických seminářů, 4 oddílové semináře
s velmistrem Hwang Ho-jongem (Pardubice, Brno, Velešín a Opava) a 1 celorepublikový (národní) technický
seminář v prosinci v Brně.
V květnu 2016 proběhl v Českých Budějovicích mezinárodní technický seminář ITF pod vedením velmistra
Hwang Ho-jonga. Velmistr Hwang dále vedl v roce 2016 mezinárodní semináře ještě na Kypru (leden), v Řecku
(červenec a říjen), v Polsku (říjen) a v Rumunsku (prosinec).
Technické oddělení udělilo v roce 2016 celkem 7 akcím záštitu Českého svazu Taekwon-Do ITF, a to Víkendu
pro učitele školy Ge-baek Hosin Sool (leden a červen), Trenérskému víkendu na Lipně (březen), 14. letnímu
kempu s velmistrem Hwangem (srpen), Specializačnímu trenérskému kurzu (srpen) a Trenérskému soustředění
na Fontáně (říjen).
Pro zájemce o 3. trenérskou třídu bylo v lednu 2016 uspořádáno v Praze svazové školení pro 3. trenérskou
třídu.
Technické oddělení pokračovalo v roce 2016 ve vedení evidence docházky ze seminářů a školení pořádaných
svazem, případně školami (akce se záštitou svazu).
V roce 2016 bylo uděleno nově celkem 73 trenérských tříd, z toho 3 x druhá trenérská třída, 23 x třetí
trenérská třída a 47 x čtvrtá trenérská třídu. Všem novým držitelům byly vystaveny trenérské průkazy.
V průběhu června až září byla uspořádána tradiční 15. velká letní fotosoutěž, jejíž výherci byli následně veřejně
odměněni v rámci konání mistrovství České republiky v listopadu v Brně.
V druhé polovině roku 2016 připravilo Technické oddělení také zásadní změnu 3 svazových směrnic, a to
směrnice č. 2 (Zkoušky na technické stupně kup), směrnice č. 3 (Zkoušky na technické stupně dan), a směrnici
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č. 4 (Instruktoři a asistenti instruktorů, trenérské třídy). Všechny tři směrnice po schválení Radou svazu vstoupí
v platnost 1. 1. 2017.

Oddělení rozhodčích Českého svazu Taekwon-Do ITF
Oddělení rozhodčích se ve druhé polovině roku 2016 ustálilo v počtu pěti členů. Vedoucí oddělení, Jiří Teslík,
dále pak hlavní regionální rozhodčí a členové výboru rozhodčích mistr Rostislav Kaňka (jižní Čechy), Ondřej
Vrábel (střední Čechy a Praha), Jana Lazorová (severní Morava) a Michal Kobylarz (jižní Morava).
Oddělení rozhodčích uspořádalo v roce 2016 celkem 3 školení pro nové svazové národní rozhodčí licence C, a
to v lednu v Praze, v září v Brně a v říjnu ve Frýdku Místku.
Dále oddělení rozhodčích na základě nominace EITF zajistilo 4 české mezinárodní rozhodčí pro mistrovství
Evropy v Řecku (mistr Rostislav Kaňka, Ondřej Vrábel, Zbyněk Mácha, Tomáš Kuba) a následně 2 české
mezinárodní rozhodčí pro mistrovství světa v Itálii (mistr Rostislav Kaňka, Ondřej Vrábel).
Dále také oddělení zajišťovalo v průběhu roku 2016 řízení všech svazových soutěží, přičemž od mistrovství
České republiky 2016 v taekwondu ITF převzalo nově také odpovědnost za zajištění dostatečného počtu
rozhodčích na svazové soutěže, kterou měly do této doby pod pokutami jednotlivé sdružené subjekty svazu,
které se soutěží účastnily.
Nově se školení národních rozhodčích aktivně účastnil také velmistr Hwang Ho-jong, kde vedl technický
seminář pro rozhodčí. Školení národních rozhodčích již byla realizována pouze s obsahem korespondujícím
národním modifikacím.
Ve druhé polovině roku byla zahájena tvorba a aktualizace databáze rozhodčích, se kterou se dále počítá pro
centrální svazovou databázi v příštích letech.

Oddělení státní reprezentace Českého svazu Taekwon-Do ITF
V roce 2016 pracovalo oddělení reprezentace ve složení Mgr. Jan Mraček (hlavní trenér reprezentace ČR), Jan
Chaloupka, Aleš Vyzrál a Hana Šiveňová (trenéři reprezentace). Ve funkci vedoucího oddělení reprezentace
dohlíželi na činnost Mgr. Jan Mraček (1.1.2016 – 22.5.2016) a Jaroslav Vomáčka (od 22.5.2016). Jako
zdravotník pak byla na mezinárodní akce zvána také paní Marie Benešová.
Ve sportovní reprezentaci ČR působilo v roce 2016 celkem 52 vybraných reprezentantů ve složení 14 juniorek,
15 juniorů, 9 seniorů, 8 seniorek, 4 veteránů a 2 veteránek.
V rámci přípravy na ME se vybraní reprezentanti zúčastnili 21.05.2016 mezinárodní soutěže ve Slovinsku, 14.
Ljubljana OPEN 2016.
Po jarní dlouhodobé přípravě se reprezentace ČR zúčastnila každoročního mistrovství Evropy v taekwondu ITF,
které se uskutečnilo 24. - 30.4.2016 v řecké Soluni. Celkem 44 nominovaných reprezentantů ČR zde získalo 14
zlatých, 13 stříbrných a 14 bronzových medailí a obsadili tak v konkurenci 30 zemí celkové 4. místo za
reprezentacemi Ruska, Ukrajiny a Řeckem, čímž si vylepšili oproti roku 2015 celkové umístění o jedno místo.
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Juniorka Tereza Štekerová, junior Jiří Novák a veteránka Radka Heydušková zde svými výsledky získali navíc
poháry za nejúspěšnější závodníky Evropy 2016 v příslušné věkové kategorii.
Po dlouhodobé letní přípravě se 26 nominovaných reprezentantů zúčastnilo opět po dvou letech také
mistrovství světa juniorů a veteránů, které se uskutečnilo 05. - 11.09.2016 v italské Andrii. Zde Česká republika
vybojovala celkem 9 zlatých, 9 stříbrných a 5 bronzových medailí, což nás vyneslo v konkurenci 59 zemí na
nečekané 3. místo na světě, hned za KLDR a Japonsko. Oproti předchozímu mistrovství z roku 2014 v
Tádžikistánu tak došlo k výraznému posunu z 6. místa na 3. místo na světě.
Dalším velkým úspěchem je také fakt, že plných 8 zlatých medailí vybojovali čeští reprezentanti v individuálních
kategoriích.
Veteránka Radka Heydušková se zde stala svými výsledky nejúspěšnější veteránskou závodnicí mistrovství
světa 2016.
04.12.2016 pak v závěru roku proběhl v Brandýse nad Labem otevřený výběr do reprezentace ČR ve
sportovním taekwondu ITF, tak aby byl vhodně doplněn tým pro následující rok.

Soutěžní oddělení Českého svazu Taekwon-Do ITF
Soutěžní oddělení svazu v roce 2016 zorganizovalo celkem 6 soutěží, včetně dvou republikových testování
členů STM. Třem dalším nesvazovým soutěžím udělilo záštitu svazu. Celkem se těchto šesti akcí zúčastnilo
1.629 soutěžících, což je průměrně 271 osob na jednu soutěž.
Statistika svazových soutěží
12. - 13.02.2016
Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF, Nymburk (276 závodníků, 25 výprav)
19. - 20.03.2016
Czech open 2016, Nymburk (375 závodníků, 40 výprav, 11 zemí)
14. - 15.05.2016
1. kolo setkání STM, Nymburk (177 závodníků, 5 STM)
18. - 18.06.2016
Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF, Opava (133 závodníků, 11 výprav)
08. - 09.10.2016
2. kolo setkání STM, Ostrava (177 závodníků, 5 STM)
11. - 13.11.2016
Mistrovství České republiky, Brno (491 závodníků, 28 výprav)
Soutěže se záštitou svazu
28. - 28.05.2016
Sonkal OPEN, Praha (195 závodníků, 22 výprav), dotace 15.000,- Kč
23. - 25.09.2016
Moravia OPEN, Ostrava (361 závodníků, 27 výprav, 9 zemí), dotace 30.000,- Kč
03. - 03.12.2016
Čertovský pohár, Praha (163 závodníků, 13 výprav), dotace 10.000,- Kč
Absolutní mistři České republiky 2016
Žák
Vojtěch Kropáč
Žákyně
Jolana Trubirohová
Junior
Jiří Novák
Juniorka
Tereza Štekerová
Senior
Jiří Vodička
Seniorka
Jana Kovářová
Veterán
Jiří Faltin
Veteránka
Petra Štěpová

(Frýdek-Místek)
(Frýdek-Místek)
(Sonkal Praha)
(Sonkal Praha)
(Sonkal Praha)
(Sonkal Praha)
(Sonkal Praha)
(Ge-beak Hosin Sool)
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V roce 2016 ve spolupráci se členem svazu Mgr. Jakubem Geyerem vyvinulo soutěžní oddělení a oddělení
rozhodčích nový soutěžní bodovací systém, který se v průběhu 2. pololetí testoval a použil na 3 soutěže včetně
MČR. Z tohoto důvodu bylo také nakoupeno potřebné množství nových tabletů, přepravní a nabíjecí kufr a pro
lepší vizualizaci větší monitory na plochu.

Propagace Českého svazu Taekwon-Do ITF
Po celý rok 2016 probíhala opět spolupráce s TV Sport5, díky které se natočilo celkem 5 dokumentů a jedno
studiové natáčení (Zóna5). Natáčení letního propagačního videa se zúčastnilo na 4 místech po celé ČR více jak
500 instruktorů, trenérů, asistentů a studentů Českého svazu Taekwon-Do ITF. Všechny dokumenty jsou ke
zhlédnutí na svazových internetových stránkách.
Po celý rok 2016 svaz, podobně jako i v předešlých letech, pravidelně publikoval ve všech 6 číslech
dvouměsíčníku Fighter´s magazín – Bojová umění.
U příležitosti významného životního jubilea velmistra Hwang Ho-jonga, hlavního technického instruktora
taekwonda ITF Českého svazu Taekwon-Do ITF, vydal svaz účelovou svazovou publikaci, která mapuje
uplynulých takřka 30 let práce velmistra Hwanga v rámci Českého svazu Taekwon-Do ITF.

Na mistrovství Evropy 2016 nabídl svaz poprvé účast profesionálnímu sportovnímu redaktorovi z brněnského
deníku, panu Janu Paříkovi. Cílem bylo pravidelně publikovat z průběhu celého průběhu mistrovství, a to jak na
svazovém internetu, tak především v denním tisku.
V polovině roku byla uvolněna z rozhodnutí Rady svazu mimořádná účelová dotace pro každý sdružený subjekt
ve výši 20.000,- Kč z vlastních zdrojů svazu, určena na propagaci subjektu a taekwonda ITF v rámci podzimních
náborů 2016. O dotaci zažádalo celkem 32 sdružených subjektů z 35, přičemž 29 subjektů požádalo o celou
částku 20.000,- Kč, 3 subjekty požádaly o částku nižší (15.000,- Kč, 13.500,- Kč a 8.000,- Kč). Následně bylo za 2.
pololetí roku 2016 nově zaregistrováno do Českého svazu Taekwon-Do ITF celkem 1.072 členů, což je o více jak
40% více než za stejné sledované období v roce 2015.
Pro podzimní nábory nových členů připravil svaz nově hned 3 verze profesionálních návrhů společných
svazových plakátů (motivy velmistr, dospělí a děti), které měly možnost subjekty bez omezení využít.
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V průběhu léta 2016 začal svaz úzce spolupracovat nově s profesionálním grafikem a současně členem svazu
Mgr. Martinem Tomáškem, díky němuž se postupně mění kompletní grafická podoba Českého svazu TaekwonDo ITF. Martin Tomášek se stal současně také novým svazovým webmasterem.
V rámci velké podzimní sportovní akce Sporťáček v Ostravě se společně se členy našeho svazu vyfotografoval
Jaromír Jágr. Tato fotografie byla následně publikována v mnoha tištěných i elektronických mediích.

Od druhé poloviny roku 2016 svaz výrazně navýšil publikační činnost svazu, výrazně také navýšil svazové
fotogalerie i fotografie v nich (o 100% oproti roku 2015), výrazně oživil facebook svazu i facebook reprezentace
svazu, přičemž všechny tyto články přebírá automaticky mimo jiné také sportovní webový server isport.cz na
adrese http://isport.blesk.cz/sportovni-svazy/taekwondo-itf
V sobotu 8.10.2016 proběhla v Ostravě, u příležitosti setkání členů STM, vůbec poprvé svazová „tisková
konference“ a autogramiáda s úspěšnými reprezentanty České republiky ve sportovním taekwondu ITF a
individuálními mistry světa 2016, Liborem Macháněm, Josefem Jarmou, Anežkou Čurdovou, Jirkou Novákem a
Mgr. Janem Mračkem, hlavním trenérem sportovní reprezentace ČR v taekwondu ITF.

V průběhu letních olympijských her byly na Lipně, v Pardubicích, v Plzni a v Ostravě otevřeny olympijské parky,
na kterých bylo také výrazně zastoupeno našimi subjekty také „neolympijské“ taekwon-do ITF.
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V roce 2016 připravil svaz nově pro všechny své řádné členy prodej propagačních předmětů svazu (vlajky,
nášivky, průkazy, nálepky, kravata, trička a další).
V neděli 23. října 2016 byl svaz hlavním partnerem 19. ročníku přehlídky bojových umění a sportů BUDOSHOW
v Brně. Navíc zde po delší době vystoupila také část naší sportovní reprezentace České republiky v taekwondu
ITF.
V roce 2016 svaz výrazně zaktualizoval interaktivní mapu České republiky, kde nově přidal na základě podkladů
jednotlivých členských subjektů skutečně všechna místa a tělocvičny, kde je dnes možné cvičit taekwon-do ITF
pod Českým svazem Taekwon-Do ITF.
V samém závěru 2016 se podařilo svazu nově zakoupit doménu taekwon-do.cz, která tak v současné době
odkazuje již také na stránky Českého svazu Taekwon-Do ITF.

6. Hospodaření
Svaz v průběhu roku financoval svoji činnost z členských příspěvků a poplatků za zkoušky na technický stupeň
kup v celkové výši 2.074.591,57 Kč, a dále zejména z dotací z rozpočtu MŠMT ČR v programu I. (Sportovní
reprezentace ČR) v celkové výši 4.442.400,- Kč, v programu II. (Sportovně talentovaná mládež) v celkové výši
894.700,- Kč, v programu V. (Činnost sportovních svazů) v celkové výši 3.977.000,- Kč, z dotace ČOV (loterie)
v celkové výši 3.091.000,- Kč a z vedlejší hospodářské činnosti (reklama) v celkové výši 7.000,- Kč.
Svaz ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření +937.300,91 Kč. Veškeré náklady (výdaje) a výnosy
(příjmy) odpovídají plánu na uvedené období. Svaz vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své
hlavní činnosti v následujícím období.
Podrobnější informace o hospodaření spolku ve sledovaném období budou po schválení daňovým poradcem
svazu a odevzdáním na příslušném finančním úřadě přidány do této výroční zprávy po 1.7.2017 v příloze č. 1
(Výkaz zisku a ztrát) a v příloze č. 2 (Rozvaha).
V Ostravě 9. června 2017.

Sestavil:
Ing. Marek Lazor
prezident Českého svazu Taekwon-Do ITF z. s.
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