VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO SVAZU KICKBOXU, ZA ROK 2015
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Základní informace o spolku:
Hlavním posláním Českého svazu kickboxu je vytvářet organizační, ekonomickou,
metodickou, soutěžní a materiální základnu pro činnost svých členů, pro podporu, propagaci
a rozvoj kickboxu a dalších bojových sportů. Organizovat a řídit soutěže v bojových sportech,
zejména v kickboxu na všech výkonnostních, věkových či územních úrovních, a to ve všech
svých organizačních článcích, dále zajišťovat reprezentaci České republiky v mezinárodních
soutěžích a zastupovat zájmy českého kickboxu v mezinárodních sportovních organizacích.
V souladu s výše uvedeným posláním jsou prvořadými cíli ČSK zejména ustavovat, svolávat a
koordinovat orgány ČSK, navrhovat systém soutěží a tyto soutěže organizovat a řídit,
vydávat a upravovat předpisy ČSK, v případě sportovně-technických předpisů v návaznosti na
platná znění předpisů mezinárodních organizací, jichž je ČSK členem.
Český svaz kickboxu má za cíl vést své členy k respektu, k etickým a morálním principům, k
pravidlům fair-play a předpisům ČSK a dbát na jejich dodržování, podporovat rozvoj kickboxu
a rozšiřování členské základny, řídit soustavu vrcholového kickboxu a systém výchovy
sportovně talentované mládeže, řídit systém výchovy závodníků, jakožto i zabezpečovat
odborný růst trenérů, rozhodčích a dalších osob v kickboxu působících, spravovat vlastní a
svěřený majetek a práva, vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého poslání.
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
Na valné hromadě konané 18.10.2015 v Praze, bylo zvoleno nové vedení svazu s dvouletým
mandátem. Nově zvolení představitelé svazu jsou uvedeni níže:
Statutárním orgánem spolku je jeho předseda – Mgr. Petr Kotík.
Výkonným orgánem je výkonný výbor, jehož členové jsou:
Mgr. Petr Kotík – předseda spolku a člen výkonného výboru
Jiří Kotík – člen výkonného výboru
Petr Tahal – člen výkonného výboru
Kontrolním orgánem je dozorčí rada, jejímž předsedou je Ing. Jan Jansa.

2

Identifikační údaje spolku:
Název:
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:

Český svaz kickboxu, z.s.
Štverákova 2777/22, Praha 9, 193 00
22845097
Fio Banka, č.ú. 2400454035/2010

Hospodaření spolku v roce 2015:
V průběhu roku 2015 financoval svaz svoji činnost zejména z členských příspěvků,
sponzorských darů a poplatků za servisní služby sdruženým subjektům. Svaz ve sledovaném
období dosáhl výsledku hospodaření + 33.000,- Kč. Veškeré náklady a výnosy odpovídají
plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci
své hlavní činnosti v následujícím období. Podrobnější informace o hospodaření organizace
ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:
Příloha č. 1 – Rozvaha
Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka)
Činnost českého svazu kickboxu v roce 2015:
V roce 2015 sdružoval Český svaz kickboxu přes 1.000 jednotlivých členů ve 14 sportovních
klubech působících celkem v 7 krajích ČR. V souladu se svým posláním, zajišťoval pro své
členy sportovní servis v oblasti metodiky, vzdělávání, organizace domácích vrcholných
soutěží, koordinace účasti na mezinárodních závodech a zajištění chodu státní reprezentace.
Přehled událostí v roce 2015 členěný dle oblastí činnosti svazu:

Závody v ČR pořádané pod hlavičkou ČSK:

Mariánské Lázně Open, Bohemia Open Kadaň, Fullcontact Open Kladno, Kosa Cup Praha a
Vánoční turnaj Praha.

Mistrovské soutěže organizované svazem:

MČR v kickboxu Praha – Lightcontact / Pointfighting
MČR v kickboxu Kladno – Fullcontact

Zahraniční výjezdy uskutečněné pod hlavičkou ČSK:

Austrian Classics – Rakousko, Irish Open – Irsko, Watford Open Nationals – Anglie
Mazovia Cup – Polsko, Karlovac Open – Chorvatsko, Junior Challenge – Rakousko
Ebers Pokal – Německo, Saxony Open – Německo, Sachsen Cup – Německo
Sensei Cup – Německo, Bavorský pohár - Německo

Výjezd reprezentace České republiky, organizovaný ČSK:

Mistrovství světa organizace WKU (World kickboxing and karate union)
Albir, Španělsko

V oblasti metodiky a vzdělávání organizoval svaz v průběhu roku 2015 následující akce:
Zkoušky na stupně technické vyspělosti v kickboxu, Praha 12.4.2015
Kurz trenér kickboxu III. třídy, Praha 13.6.2015
Školení rozhodčích licence „C“, Praha 14.6.2015
Kurz trenér kickboxu II. třídy, Praha podzim 2015
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Personální obsazení komisí a výkonných funkcí svazu v roce 2015:
Generální sekretář:
Předseda komise reprezentace:
Předseda komise pořádání závodů:
Předseda sportovně technické komise:

Jiří Kotík
Mgr. Petr Kotík
Ing. Jan Jansa
Mgr. Petr Kotík

Sportovní kluby sdružené v ČSK v roce 2015:
Kickbox Klub KOSAGYM Praha
SKS Arena Kladno
SK KOSAGYM Kadaň
Wu-Shu Pelhřimov
Bulldog’s Gym Praha
Kickbox Reborn Jihlava
Tiger Gym Praha
AKJ Panthers Sokol Písek
SK Taekwondo Lipník nad Bečvou
MKKT Praha
TJ Sokol Mariánské Lázně
SK Valdman’s Gym Čáslav
Šeršeň’s Team Chomutov
Fight Club České Budějovice
Hlavní partneři a sponzoři svazu:
Schubert Partner, a.s.

Tiskárna Logik

HK plus, s.r.o.

Firma Luboš Podaný, s.r.o.

Děkujeme všem partnerům a sponzorům za podporu v roce 2015 !
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Kontaktní údaje svazu:
Webové stránky:

www.svazkickboxu.cz

YouTube kanál:

https://www.youtube.com/svazkickboxu

Facebook:

https://www.facebook.com/svazkickboxu.cz/

Sídlo:

SC Horní Počernice, Štverákova 2777/22, Praha 9, 193 00

Centrální email:
Centrální telefon:

info@svazkickboxu.cz
734 570 269
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