
Zápis z porady Vedení ČAKMK, z.s. z 10.12.2016 - Příbram 
 
Přítomní: 

Jitka Píbilová, Filip Hanzlík, Ludvík Čtvrtečka 
Za revizní komisi: Jiří Chocholouš, Filip Škvor, Soňa Slivková, Milada Dvorníková,  

           Jan Dymáček 
Za členy: Ondřej Svoboda, Michal Přibyl 

 
Omluveni: Anna Brodská, Jitka Janoušková 
 
 
Body jednání: 
 
1/ Odstoupení Anny Brodské a Jitky Janouškové 
Anna Brodská i Jitka Janoušková podali rezignaci na post ve Vedení ČAKMK, z.s. Anna 
Brodská k 1.11.2016 a Jitka Janoušková k 10.12.2016. 
 
Hlasování: Pro přijetí rezignací - 3, proti - 0, zdrželo se - 0 
 
Závěr: Rezignace obou výše jmenovaným byla k daným datům přijata a zároveň tím také 
dochází k ukončení smlouvy Jitky Janouškové dohodou a to k 31.12.2016. Zároveň s tím 
také došlo k následujícím změnám ve Výkonném výboru - Ludvík Čtvrtečka se posunul na 
místo 1. místopředsedy a na místo 2. místopředsedy byla zvolena Jitka Píbilová. 
 
2/ Podání návrhu na vyloučení členů z ČAKMK, z.s. - Jan Kubín, Zdeněk Pešava, Jan 
Pokorný, Dana Gabrielová  
U výše jmenovaných docházelo opakovaně k porušování stanov ČAKMK, z.s., k porušování 
řádu trenérů ČAKMK, z.s., k obcházení pravomocí a k poškozování dobrého jména ČAKMK, 
z.s. (viz přiložené žádosti o vyloučení). 
 
Hlasování: Pro vyloučení všech výše uvedených - 3, proti - 0, zdrželo se - 0 
 
Závěr: Výše jmenovaní byly vyloučeni z ČAKMK, z.s. s okamžitou platností. Toto vyloučení 
nabývá platnosti dalším kalendářním dnem, tedy 11.12.2016. 
 
3/ Vyřešení lokality Svitavy 
Po vyloučení Jana Kubína převedeme Svitavy na Studijní skupinu pod vedením Romana 
Urbánka, ale lokalitu podpoříme proplacením nájmu tělocvičny. 
 
Hlasování: Pro - 3, proti - 0, zdrželo se - 0 
 
Závěr: Svitavy převedeme od 14.12.2016 na Studijní skupinu a dochází ke změně času 
tréninku na středu od 19:00 do 21:00. 
 
4/ Evidence drobného výcvikového majetku 



Je potřeba provést znovu inventuru výcvikového majetku a jeho evidenci v rámci webu 
ČAKMK, z.s. 
 
Hlasování: Pro - 3, proti - 0, zdrželo se - 0 
 
Závěr: Jitka Píbilová provede soupis výcvikového majetku dle inventurního soupisu od 
trenérů a daný stav zapíše na webu ČAKMK, z.s. 
 
5/ Zopakování inventury na KC Dobříš a případné převezení majetku ČAKMK, z.s.  
Z důvodu podezření na nepravdivě uvedené informace v inventuře KC Dobříš a dle 
účetnictví v inventuře chybějící věci, je potřeba znovu prověřit skladové zásoby a cvičební 
materiál na KC Dobříš. S ohledem na špatný stav objektu (velmi vysoká vlhkost) a tím i 
možnost poškození skladovaných věcí by bylo dobré převést majetek ČAKMK, z.s. jinam. 
 
Hlasování: Pro - 3, proti - 0, zdrželo se - 0 
 
Závěr: Do 31.1.2017 provede Michal Přibyl převezení majetku ČAKMK, z.s. z KC Dobříš do 
KC Jihlava, kde dojde k inventuře a kontrole stavu daných věcí. 
 
6/ Nájemní smlouva na KC Dobříš. Možnosti nových prostor 
Návrhy nové smlouvy dodá Jitka Janoušková a zatím bude probíhat hledání nových prostor 
pro cvičení. 
 
Hlasování: Neproběhlo z důvodu nedodání podkladů kvůli odstoupení Jitky Janouškové. 
 
Závěr: Prioritně hledáme nové prostory pro tréninky v Dobříši. 
 
7/ Funkce sekretářky Jitky Janouškové - kontrola plnění povinností  
Tento bod jednání zrušen, viz. bod 1/. 
 
8/ Aktualizace webu  
Návrhy na doplnění webu. 
 
Závěr: Doplnění cvičebního materiálu (viz. bod 4/), úpravy vzhledu webu - dodá Soňa 
Slivková, doplnění fotek jednotlivých tělocvičen - dodají místní trenéři, dopsání historie 
ČAKMK, z.s. - do 31.12.2016 doplní Ondřej Svoboda, doplnění nové korespondenční 
adresy. Dále z diskuze vyplynula nutnost zřídit datovou schránku pro ČAKMK, z.s. a doplnit 
orgány asociace a novou korespondenční adresu do zápisu u rejstříkového soudu - provede 
Filip Hanzlík. 
 
9/ Revize výdajů za roky 2013 - 2015  
Revizní komisí byly zjištěny nesrovnalosti ve výdajích za roky 2013 - 2015. 
 
Závěr: Revizní komise přednesla nedostatky ve výdajích a navrhla další postup řešení. 
Výsledky jsou pouze orientační a proběhne důkladnější kontrola, kterou se bude Vedení 
zabývat na další poradě Vedení ČAKMK, z.s. 



 
10/ Schválení výdajů na KAPAP Centra  
Jihlava - trezor pro zbraně, průmyslový vysavač, regály na skladování vybavení 
 
Hlasování: Pro - 3, proti - 0, zdrželo se - 0 
 
Olomouc - nové zámky, průmyslový vysavač, rychlovarná konvice 
 
Hlasování: Pro - 3, proti - 0, zdrželo se - 0 
 
11/ Schválení případných pololetních náborů  
Návrhy lokalit pro pololetní nábory - České Budějovice, Tábor, Louny, Hořovice. Olomouc 
děti, Pelhřimov děti 
 
Hlasování: Pro - 3, proti - 0, zdrželo se - 0 
 
Závěr: Ve výše uvedených lokalitách podpoříme pololetní nábory. Schválené výdaje na tyto 
nábory - 25.000Kč. Dále byl také schválen nový propagační materiál pro dětskou 
sebeobranu - rozvrh hodin a pexeso. 
 
12/ Nové funkce webu. Rozpočet za web 
Nové funkce webu - vypisování seminářů instruktory, seznamy plateb členů, doplňování 
plateb členů za pololetí a za jednotlivé akce, přehledy nevyřízených objednávek, evidence 
materiálu. Kompletně byl změněn vzhled webu a zrychlen běh webu. 
 
Výdaje za nový web - 60.000Kč 
 
13/ Nové oblečení a cvičební pomůcky 
Návrhy na objednání cvičebního materiálu - přilby, chrániče holení. Nový návrh kalhot pro 
cvičence, návrh kalhot pro instruktory. 
 
Nákup 30ks ochranných přileb a 30ks chráničů holení bez (nebo s odepínatelných) 
chráničem nártu 
 
Hlasování: Pro - 3, proti - 0, zdrželo se - 0 
 
Nové kalhoty pro cvičence. 
 
Hlasování: Pro - 0, proti - 3, zdrželo se - 0 
 
Závěr: Při diskuzi se narazilo na finanční náročnost a nejspíše i malý odbyt, proto byl návrh 
zamítnut. 
 
Nové kalhoty pro instruktory 
 
Hlasování: Pro - 3, proti - 0, zdrželo se - 0 



 
14/ Termíny volební Valné hromady 
Termín Valné hromady, kde bude voleno nové Vedení byl určen na 28.1.2017 
 
15/ Letní setkání 2017 
Lokalita - Benešov, rozpočet - 20.000Kč, termín konání - bude upřesněn. Předběžně také 
schváleny odměny pro trenéry. 
 
16/ Změny v jednacím řádu ČAKMK, z.s. 
Návrh na změnu Čl. 2 bodu 2 z: 

2.   Vedení se schází podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce. 
na: 

2.   Vedení se schází podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce. Věci neodkladného  
      charakteru pak řeší elektronickou cestou, která je plnou náhradou zasedání Vedení. 

 
Hlasování: Pro - 3, proti - 0, zdrželo se - 0 
 
Závěr: Změna v jednacím řádu byla přijata. 


