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ROZHODNUTÍ 
  
 

Prezidium JKA ČR rozhodlo na svém jednání dne 6. února 2019 v Praze ve věci nedostatky 
v evidenci zkoušek STV zkušebního komisaře JKA pana Zbyška Petržílka takto: 
 
panu Zbyškovi Petržílkovi se ukládá v souladu s platným disciplinárním řádem JKA kárné 
opatření dle článku 2.2.1, odst. g) pozastavení funkce „zkušebního komisaře JKA“ na 
dobu 12 měsíců. V souvislosti s tímto opatřením se zakazuje panu Zbyškovi Petržílkovi 
vykonávat zkoušky na technické stupně JKA po dobu trvání opatření. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
Na základě rozhodnutí VV JKA ČR č.U5-2/2017 ze dne 21.3.2017 ve věci "Nedostatky v evidenci 
zkoušek STV", které bylo řešeno následně v průběhu roku 2017 se závěrem daným zprávou KK ze dne 

16.11.2017, které VV JKA vyřešil tak, že podnět rozdělil na část dořešení evidence zkoušek STV a 

porušení zkušebního řádu zkušebním komisařem Zbyškem Petržílkem (viz U1-10/2017). Část dořešení 
evidence zkoušek STV byla dořešena úhradou dlužné částky stanoveného poplatku JKA ČR dle platné 

ekonomické směrnice a zaevidováním proběhlých zkoušek v databázi JKA. Část porušení zkušebního 
řádu panem Zbyškem Petržílkem byla předána k projednání DK. Vzhledem ke skutečnosti, že 

v průběhu následujícího období proběhla řádná volební valná hromada JKA ČR, na které DK ukončila 

svoji činnost, a případ nebyl dořešen, a tento bod nebyl ani na jednání VH JKA v roce 2018 zařazen, 
převzalo nedořešenou záležitost prezidium JKA jako nové nástupnické vedení svazu. 

 
Celorepublikový výbor JKA uvedený, který uvedený závěr vzal na vědomí UCV9-1/2018 a na základě 

podnětu Pražského svazu karate JKA bylo rozhodnuto o dořešení podnětu přímým jednáním v rámci 
Prezidia JKA. 

 

Na základě výzvy zaslané panu Zbyškovi Petržílkovi proběhlo dne 3.2.2019 v Praze projednání, na 
kterém se k uvedené věci pan Zbyšek Petržílek vyjádřil. 

 
S ohledem na všechny skutečnosti, které vyplynuly z prošetření a z uvedených jednání, prezidium JKA 

po zvážení všech okolností rozhodlo na svém jednání dne 6.2.2019 a ukládá výše uvedené kárné 

opatření, včetně podmínek tak jak je ve výroku výše uvedeno. 

 
POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné, lze proti němu však podat námitky do 15 dnů ode 

dne doručení jeho písemného vyhotovení. 

 
 
V Praze dne 20.března 2019 
 
Ing. Richard Růžička 
Prezident JKA ČR 

 
 

          


