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Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 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 18. května 2019 v Brandýse nad Labem.

1. OBECNÉ INFORMACE
Název účetní jednotky:
Sídlo:
Sekretariát:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Spisová značka:
Internet:
E-mail generální sekretář svazu:
E-mail prezident svazu:
Počet sdružených subjektů:

Český svaz Taekwon-Do ITF, z. s.
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
37 zapsaných spolků s vlastním IČ

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
Za účelem financování hlavní činnosti provozoval svaz také vedlejší hospodářskou činnost. Ve sledovaném období neměl
svaz žádné příjmy z reklamních plnění vůči partnerům.

3. STRUKTURA SVAZU
Nejvyšším orgánem svazu je členská schůze.
Statutárním orgánem svazu byl po celé sledované období prezident svazu 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 prof. Hwang Ho-jong (9. dan).
Nejvyšším výkonným orgánem svazu je Rada Českého svazu Taekwon-Do ITF, která pracovala po celé sledované období ve
složení Ing. Petr Pařík, PhD., Ing. Kamil Šamal, Jaroslav Vomáčka, Jan Weidlich a Bc. Jiří Teslík.
Revizní orgán spolku pracoval po celé sledované období ve složení Martin Zámečník (předseda), Ondřej Vrábel, Michal
Bor, Ing. Filip Gavlas, MUDr. Dalibor Veselý a Petr Čuhel (členové).
Disciplinární orgán spolku pracoval po celé sledované období ve složení Petr Smejkal (předseda), PhDr. Zdeněk Rubeš,
Mgr. Martin Svitek, Kamil Tihelka a Michal Opuszynski (členové).
Rada svazu ve sledovaném období přijala za své členy dva nové zapsané spolky, a to Škola Taekwon-Do ITF Dallyon, z. s.
(IČ 07401906) a Škola Taekwon-Do ITF Circle, z. s. (IČ 07362307).
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4. ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Svaz evidoval od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 celkem 7.003 řádných členů, kteří dle platné legislativy Českého svazu
Taekwon-Do ITF měli zaplacený členský příspěvek na rok 2018 nebo byli v prodlení, v následující struktuře:
ČLENSKÁ ZÁKLADNA 2018

ROKY NAROZENÍ

MUŽI

ŽENY

CELKEM

mladší žáci a žákyně

2008 a mladší

2068

841

2909

starší žáci a žákyně

2005 - 2007

1196

424

1620

mladší junioři a juniorky

2003 - 2004

442

203

645

starší junioři a juniorky

2000 - 2002

332

169

501

senioři a seniorky

1999 - 1979

553

256

809

veteráni a veteránky

1978 a starší

385

134

519

4976

2027

7003

CELKEM

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI
Český svaz Taekwon-Do ITF zajišťoval v roce 2018 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 2018 ve složení Ing. Petr Pařík, Ph.D. (vedoucí oddělení), Ing. Jana Koziarová
a Zdeněk Adamojurka.
Technické oddělení vyřizovalo veškerou komunikaci svazu s ústředím ITF, tj. registrace plaket, povolení danových zkoušek,
danové certifikáty, ITF booklety, atd. Technické oddělení dále vyřizovalo veškeré žádosti sdružených subjektů o technické
semináře, kupové zkoušky a danové zkoušky.
Svaz uhradil v roce 2018 za všechny své sdružené subjekty registrační poplatek (plaketu) u ITF, a to v počtu 35 obnovených
registrací a 2 nové registrace.
V roce 2018 bylo uspořádáno v jednotlivých sdružených subjektech 101 zkoušek na technické stupně kup, z toho 31
s velmistrem Hwangem a 70 s ostatními zkušebními komisaři.
V roce 2018 byly uspořádány 4 zkoušky na technické stupně dan, a to v dubnu v Brandýse nad Labem, v květnu v Praze,
v červenci v Ostrovci a v prosinci v Brně. Celkem na těchto zkouškách uspělo 49 žadatelů o 1. dan, 13 žadatelů o 2. dan,
6 žadatelů o 3. dan, 1 žadatel o 4. dan, 4 žadatelé o 5. dan a 1 žadatel o 6. dan.
V roce 2018 bylo zorganizováno 58 svazových regionálních technických seminářů a 1 celorepublikový (národní) technický
seminář v prosinci v Brně.
V květnu 2018 proběhl v Praze mezinárodní technický seminář ITF pod vedením velmistra Hwang Ho-jonga. Velmistr Hwang
dále vedl v roce 2018 mezinárodní technické semináře v Argentině, Bělorusku, Kypru, Polsku, Rakousku, Rusku, Řecku
a Slovinsku.
V roce 2018 proběhly další svazové odborné fyzioterapeutické semináře pod vedením mezinárodního instruktora
Mgr. Martina Svitka v Kralovicích, Ostravě, Praze a Přední Výtoni.
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Technické oddělení udělilo v roce 2018 celkem 4 akcím záštitu svazu, a to: Víkend pro učitele a asistenty (únor), Trenérský
víkend (březen), 16. letní kemp s velmistrem Hwangem (červenec) a Trenérský specializační kurz (srpen).
Technické oddělení průběžně vedlo evidenci docházky na výukové akce (svazové a akce se záštitou), především pro účely
udělování trenérských tříd, ale také licencí rozhodčích, zkoušek na technické stupně dan a jmenování svazových
zkušebních komisařů pro kupové zkoušky.
V roce 2018 bylo uděleno celkem 54 trenérských tříd, z toho 2× druhá trenérská třída, 30× třetí trenérská třída a 6× čtvrtá
trenérská třída. Všem novým držitelům vystavilo Technické oddělení trenérské průkazy.

V průběhu června až září 2018 byla uspořádána tradiční svazová
velká letní fotosoutěž (17. ročník), jejíž výherci byli následně
veřejně odměněni v rámci konání mistrovství České republiky
v listopadu v Nymburce. Hlavní cenu ve svazové letní fotosoutěži
vyhrála Renata Ramšáková ze školy Silla.

V první polovině roku 2018
připravilo Technické oddělení
k tisku knihu Filipa Sýkory
o korejských osobnostech
a mýtech. Vzhledem ke
značnému rozsahu díla nebylo
z časových důvodů možné, aby
kniha
prošla
podrobnou
odbornou
a
jazykovou
korekturou.
Technické oddělení dále připravilo k tisku revidovanou a rozšířenou příručku pro trenéry (žlutou brožuru). Jednotlivé části
příručky jsou dostupné zdarma pro členy svazu, nebo na webu svazu.

ODDĚLENÍ ROZHODČÍCH ČESKÉHO SVAZU TAEKWON-DO ITF
Oddělení rozhodčích (dále jen „OR“) pracovalo v r. 2018 ve složení Bc. Jiří Teslík (vedoucí oddělení), a za regiony
MUDr. Rostislav Kaňka (jižní Čechy), Ondřej Vrábel (střední Čechy a Praha), Mgr. Jana Lazorová (severní Morava)
a Mgr. Michal Kobylarz (jižní Morava).
OR ve spolupráci s členem svazu Davidem Schaﬀelhoferem zrealizovalo v roce 2018 kompletní revizi a překlad
aktualizovaných soutěžních pravidel ITF (verze 2017).
Mezinárodní rozhodčí svazu se již stabilně účastní každoročního mistrovství Evropy v počtu 5 zvaných osob. V roce 2018
proběhlo mistrovství Evropy v Estonsku, kdy zde rozhodovali osobně všichni členové oddělení rozhodčích. 2 zvaní čeští
rozhodčí se následně účastnili také mistrovství světa 2018 v Bělorusku, jmenovitě Bc. Jiří Teslík a Petr Smejkal.
S vyhlášením nových turnajů třídy A-class se těchto turnajů účastní také čeští rozhodčí.
Online systém přihlašování rozhodčích i nadále zbavuje školy starostí s nominací oddílových rozhodčích a tato přechází na
OR. Z důvodu kontinuálního nárůstu počtu účastníků soutěží, se zvyšují také požadavky na počty rozhodčích,
aby byla zachována přiměřená doba trvání soutěžního dne.
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Pro snazší organizaci soutěží by bylo vhodné aktivní zapojení všech škol, zejména velkých škol s vyšším počtem rozhodčích
a škol, které na jiné soutěže své rozhodčí vysílají, avšak na svazové jen sporadicky.
I nadále je využíván pro rozhodčí hlavní komunikační kanál, a to uzavřená facebooková skupina „Rozhodčí ČS TKD“. Zde
jsou členové této skupiny operativně a plošně ihned informováni o všech podstatných změnách, úkolech či požadavcích
během soutěže, ale také v mezidobí. Jsou zde informováni o možnosti napsat si kontrolní testy, o pořádaných školeních, o
rozdělení sborů rozhodčích na jednotlivá zápasiště ještě před zahájením soutěže, o časovém harmonogramu dění na jejich
ringu a podobně.
OR spolupracuje s technickým oddělením na sjednocení databáze rozhodčích s ostatními databázemi ve svazu, což povede
k vyšší efektivitě komunikace s jednotlivými rozhodčími.
V roce 2018 absolvovali členové školy Taekwon-Do ITF Brno školení mezinárodních rozhodčích ITF v Číně a o ITF-B licenci
požádala Lucie Lienerová.

ODDĚLENÍ STÁTNÍ REPREZENTACE ČESKÉHO SVAZU TAEKWON-DO ITF
V roce 2018 pracovalo oddělení reprezentace ve složení Ing. Marek Lazor (vedoucí oddělení reprezentace), prof. Hwang
Ho-jong (hlavní instruktor), Mgr. Jan Mraček (hlavní trenér reprezentace ČR), Ing. Jan Chaloupka ml., Aleš Vyzrál a Hana
Šiveňová (trenéři reprezentace). Jako zdravotník pak byla na mezinárodní akce ME zvána také paní Marie Benešová a Petra
Foldynová.
Ve sportovní reprezentaci ČR působilo v roce 2018 celkem 49 vybraných reprezentantů ve složení 14 juniorek, 11 juniorů,
11 seniorů, 8 seniorek a 5 veteránů.
Po jarní dlouhodobé přípravě se reprezentace ČR zúčastnila každoročního mistrovství Evropy v taekwondu ITF, které se
uskutečnilo od 23. do 29. dubna 2018 v estonském Tallinnu. Celkem 40 nominovaných reprezentantů České republiky zde
získalo 10 zlatých, 18 stříbrných a 17 bronzových medailí a obsadili tak v konkurenci 33 zemí celkové 6. místo za
reprezentací Ruska, Ukrajiny, Řecka, Anglie a Bulharska. Oproti roku 2017 došlo k posunu dolů o čtyři místa, avšak rok 2017
byl jeden z nejúspěšnějších roků v takřka třicetileté historii svazu.
Veterán Libor Macháň zde svými výsledky opět získal pohár za nejúspěšnějšího veterána Evropy 2018 v příslušné věkové
kategorii. Český seniorský tým zde vybojoval pohár za nejlepší mužský tým ME 2018.
Po dlouhodobé letní přípravě se 25 nominovaných českých
reprezentantů zúčastnilo opět po dvou letech také mistrovství
světa juniorů a veteránů, které se uskutečnilo od 20. do 25. srpna
2018 v běloruském Minsku. Zde Česká republika vybojovala
celkem 3 zlaté, 9 stříbrných a 7 bronzových medailí, což nás
vyneslo v konkurenci 60 zemí na celkové 10. místo na světě, když
první tři místa obsadili KLDR, Rusko a Argentinou. Oproti
předchozímu mistrovství z roku 2016 v Itálii tak došlo k posunu
z celkového 3. místa na 10. místo na světě.

13. října 2018 se v rámci doprovodného programu
celorepublikového testování členů STM v Nymburce uskutečnilo
další společné setkání s úspěšnými českými reprezentanty,
v předpremiéře zde byl promítnut televizní speciál z mistrovství
světa 2018 v taekwondu z běloruského Minsku a nakonec zde
proběhla autogramiáda s mistry Evropy 2018 v taekwondu ITF.
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Členové reprezentace ČR se v roce 2018 zúčastnili také několik
nových, prestižních mezinárodních turnajů třídy A-class, a to
v České republice (16. až 18. 3. 2018), v Rumunsku (15. až 17. 6.
2018), ve Slovinsku (19. až 21. 10. 2018) a v Řecku (14. až 16. 12.
2018).

Na základě celoročního bodování A-class turnajů byli nakonec
mezi čtyřmi neúspěšnějšími závodníky Evropy vyhlášení
a odměněni hned 3 čeští reprezentanti, a to Jan Veškrna a Tereza
Tobolová mezi juniory a Tereza Štekerová mezi seniorkami.

V rámci spolupráce navštívila část reprezentace ČR v taekwodnu ITF také mezinárodní turnaj Czech OPEN 2018
v olympijském taekwondu WT (Praha, 23. 6. 2018).

SOUTĚŽNÍ ODDĚLENÍ ČESKÉHO SVAZU TAEKWON-DO ITF
Soutěžní oddělení (dále jen „SO“) pracovalo v r. 2018 ve složení Ing. Kamil Šamal (vedoucí oddělení), Soňa Weigertová,
Patrik Kurtiš a Ing. Kateřina Kolářová (členové oddělení).
Soutěžní oddělení svazu v roce 2018 přímo zorganizovalo celkem 6 hlavních složených soutěží, včetně dvou republikových
testování členů STM. Celkem se těchto šesti akcí zúčastnilo 1710 soutěžících, což je průměrně 342 osob na jednu soutěž.
Celkově tak narostl v roce 2018 počet soutěžících o 3 %.
Svazové soutěže v roce 2018
16. až 18. 03. 2018
Czech OPEN 2018, Nymburk
11. až 13. 05. 2018
Mistrovství České republiky „kup“, Nymburk
09. až 10. 06. 2018
1. kolo setkání STM, Brno
13. až 14. 10. 2018
2. kolo setkání STM, Nymburk
09. až 11. 11. 2018
Mistrovství České republiky, Nymburk
23. až 24. 11. 2018
Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF, Ostrava

(467 závodníků, 49 výprav, 15 zemí)
(331 závodníků, 23 výprav)
(210 závodníků, 5 STM)
(228 závodníků, 5 STM)
(327 závodníků, 27 výprav)
(193 závodníků, 15 výprav)

Český svaz Taekwon-Do ITF dále v roce 2018 udělil záštitu svazu a benefity i povinnosti z toho vyplývající dalším třem
soutěžím.
Soutěže se záštitou svazu v roce 2018
26. až 26. 05. 2018
Sonkal OPEN 2018, Praha
28. až 30. 09. 2018
Moravia OPEN 2018, Ostrava
08. až 08. 12. 2018
Čertovský pohár 2018, Praha

(270 závodníků, 24 výprav, 3 země)
(408 závodníků, 33 výprav, 10 zemí)
(210 závodníků, 20 výprav, 2 země)

Změny ve věkovém složení závodníků od roku 2018
Po úspěšném zavedení rozdělení žáků na mladší a starší v roce 2017 došlo v roce 2018 ke stejné změně i v juniorské
kategorii. Od první soutěže v roce 2018 se zavedlo již rozdělení juniorů na mladší a starší.
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Tato změna měla velice kladný ohlas nejen u většiny koučů, ale i u samotných soutěžících a jejich rodičů. V tento okamžik
již není přechod mezi jednotlivými věkovými skupinami tak drastický a závodníci procházejí přirozeným vývojem
závodníka podobně jako i v jiných sportovních odvětvích. Vyrovnali jsme se tak i soutěžním pravidlům, která jsou
používána i v zahraničí.
Počty mladších a starších juniorů na jednotlivých soutěžích 2017 - 2018
JUNIOŘI

JUNIORKY

CELKEM

SOUTĚŽ

MJ

SJ

2018

2017

MJ

SJ

2018

2017

2018

2017

Czech open

59

61

120

114

42

39

81

85

201

199

1. kolo STM

30

20

50

52

28

22

50

43

100

95

2. kolo STM

31

21

52

50

30

20

50

44

102

94

MČR kup

47

19

66

x

26

18

44

x

110

x

MČR dan

37

31

68

103

31

32

63

85

131

188

Pohár

14

11

25

33

17

10

27

39

52

72

CELKEM

218

163

381

352

174

141

315

296

696

648

PRŮMĚR

36

27

63

70

29

24

53

59

116

13

Aktualizace soutěžní svazové směrnice č. 10 a změny, které přinesla:
•
•
•
•
•
•
•

Úprava váhových kategorií v souladu se soutěžními pravidly ITF (mimo žáků a žákyň)
Úprava výběru povinné a volitelné technické sestavy v souladu se soutěžními pravidly ITF
Úprava počtu technických sestav kategorie dan na nejvyšších turnajích, dvě technické sestavy již v eliminaci
Zavedení povinné ochranné přilby i chráničů holení pro všechny věkové kategorie
Zavedení čistého času v disciplíně sportovní boj
Od roku 2020 schváleny již jen červené a modré chrániče (přilba, rukavice, nohy) dle strany v ringu
Od roku 2020 schváleny již jen povinné rukavice 10 oz.

Také v roce 2018 vyhodnocovalo soutěžní oddělení celoroční Žebříček Českého svazu Taekwon-do ITF, ve kterém se sečetly
u všech závodníků výsledky z celkem 12 vybraných soutěží turnajů (6 svazových, 4 OPEN soutěží sdružených subjektů,
oficiální ME a MS v roce 2018).
Hlavní vítězové Žebříčku Českého svazu Taekwon-Do ITF za rok 2018
mladší žákyně
mladší žák
starší žák
starší žákyně
mladší junior
mladší juniorka
starší junior
starší juniorka
senior
seniorka

Eliška Trčková
Michal Hejný
Lukáš Pavelek
Karla Šrubařová
Martin Vtavský
Veronika Rožboudová
Filip Kučera
Anežka Čurdová
Libor Macháň
Martina Kopecká

(Brno)
(Milovice)
(Opava)
(Ostrava)
(Karviná)
(Třeboň)
(Hwa-Rang Týnec)
(Třeboň)
(Brno)
(Silla)

Nejúspěšnější škola
Výkon roku

Škola Taekwon-Do ITF Karviná
Lukáš Pavelek
(Opava)

obhájila z roku 2017
obhájil z roku 2017

obhájila z roku 2017
celkem 49,5 bodu
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SO v roce 2018 zorganizovalo také dva společné autobusové výjezdy českých závodníků na mezinárodní turnaje třídy
A-class do Rumunska (15. až 17. 6. 2018) a do Slovinska (19. až 21. 10. 2018). Do Rumunska vyjela výprava v počtu 53
účastníků a do Slovinska dokonce 79 českých závodníků. Jak v Rumunsku, tak i ve Slovinsku vybojovala Česká republika
celkové první místo.

PROPAGACE ČESKÉHO SVAZU TAEKWON-DO ITF
Po celý rok 2018 probíhala opět spolupráce s celoplošnou sportovní televizní stanicí Sport5 a televiznímu štábu Jan
Horváta a Richarda Tesaře. Byly natočeny 3 televizní patnáctiminutové speciály (Czech OPEN 2018, MS JaV 2018 v Bělorusku
a MČR 2018) a poprvé se televizní štáb účastnil části mistrovství světa.
V roce 2018 pokračoval v natáčení televizní čtvrtletník Českého svazu Taekwon-Do ITF pod názvem TAEKWON-DO
MAGAZÍN. Každý díl je věnován z jedné třetiny jednomu sdruženému subjektu svazu, jedné vybrané svazové akci
a reprezentaci České republiky ve sportovním taekwondu ITF. V roce 2018 se v magazínu představily školy Frýdek Místek,
Pardubice, Ge Baek Hosin Sol a škola IL KYOK.
Po celý rok 2018 svaz, podobně jako i v předešlých letech, pravidelně publikoval ve všech 6 číslech dvouměsíčníku Fighter´s
magazín – Bojová umění.
Členové českého svazu Taekwon-Do ITF se aktivně zúčastnili od 9. do 25 února zimního olympijského parku v Ostravě
a v Brně, kde po celou dobu trvání parku zajišťovali denní program pro všechny zájemce. Celkem se u nich vystřídalo na
25.000 dětí a mládeže a několikrát se objevili ve vysílání České televize včetně návštěvy v Dobrém ránu.

25. dubna 2018 byla na kongresu EITF v estonském Tallinnu
vybrána Česká republika za pořadatele mistrovství Evropy
2020 v taekwondu ITF. Česká republika tak bude od 20. do 26.
dubna 2020 pořádat opět po 18 letech mistrovství Evropy, kdy
všechny sportovce přivítá hlavní město Praha.

V červnu 2018 se zúčastnilo 6 pražských škol taekwonda ITF Pražského festivalu sportu a volného času, který organizovalo
přímo hlavní město Praha
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V měsíci září 2018 svaz spustil poprvé komerční
reklamu na celosvětové síti facebook pod
názvem „Pojď si s námi cvičit korejské
taekwon-do!“. Celkem představil 11 různých
bannerů a oslovil za měsíc více jak 330.000 lidí
v České republice.

28. října 2018 byl poprvé zástupce Českého svazu Taekwon-Do ITF v rámci 100. let českého sportu pozván na slavnostní
oběd s prezidentem České republiky Milošem Zemanem a následně na večerní televizní přímý přenos ke stejnému
výročí. Měli jsme tak možnost osobně poznat osobnosti českého sportu, funkcionáře i předsedy sportovních svazů a mnohé
další.

V neděli 18. listopadu 2018 byl svaz opět jedním z hlavních partnerů 21. ročníku přehlídky bojových umění a sportů
BUDOSHOW v Brně.

6. HOSPODAŘENÍ
Svaz v průběhu roku 2018 financoval svou vlastní činnost z příjmů z členských příspěvků ve výši 1.534.190,- Kč, ostatních
nedaňových příjmů svazu ve výši 3.425.122,10 Kč, dále z příjmů od MŠMT ČR ve výši 4.443.000,- Kč (Reprezentace),
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od MŠMT ČR ve výši 1.600.000,- Kč (Talentovaná mládež), od MŠMT ČR ve výši 263.000,- Kč (Významná sportovní akce), od
MŠMT ČR ve výši 3.700.000,- Kč (Organizace svazu) a z příjmů z Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 730.000,- Kč (dotace
pražským školám, významná sportovní akce).
Svaz ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření +109.929,83 Kč. Veškeré náklady (výdaje) a výnosy (příjmy)
odpovídají plánu na uvedené období. Svaz vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti
i 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 18. 5. 2018 v příloze č. 1 (Výkaz zisku
a ztrát) a v příloze č. 2 (Rozvaha).
V Ostravě 15. května 2019.

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