Usnesení ze zápisu č. 2/2015
z jednání Výkonného výboru Českého svazu karate
JKA konaného dne 12. 2. 2015 v Praze
Přítomni: Strnad, Konečná, Svoboda, Růžička
Omluven: Patík
U1–2/2015
Licence jsou majetkem národního svazu, a proto je není možno zaměňovat za licence
světových federací. Z toho vyplývá, že všichni členové národního svazu platí licence dle
platné směrnice bez ohledu na jakékoliv jiné poplatky vůči evropským nebo světovým
federacím. Tajemnice komise TMK předloží konečnou formu zpracované směrnice k podpisu
a archivaci na sekretariát svazu. Materiál bude předložen na další jednání VV JKA.
U2–2/2015
VV schválil výši odměn pro rozhodčí, zapisovatelé a lékaře na Mistrovských soutěžích JKA a
ukládá tajemníkovi komise rozhodčích zapracovat tyto částky do příslušné směrnice.
Schválení výše odměn je nedílnou přílohou č. 1 tohoto zápisu. VV ukládá sekretariátu výši
odměn zveřejnit na internetu.
U3–2/2015.
VV JKA ČR schvaluje Jakubu Doležalovi skládat zkoušku na 2. DAN JKA na Gasshuku
v německém Tammu.
VV JKA ČR schvaluje Karlu Strnadovi žádost na zkoušku na 7. dan.
U4–2/2015.
VV JKA projednal a schválil smlouvu o administrativní a servisní spolupráci mezi JKA a
ČUBU včetně výše poplatků, které byly zapracovány do návrhu rozpočtu.
U5-2/2015
VV JKA projednal a schválil smlouvu mezi ČUBU a JKA o spolupráci při zajištění
technického servisu na Mistrovských soutěžích včetně výše sjednané částky za poskytnuté
organizační a materiální služby.
U6-2/2015
VV JKA projednal a schválil smlouvu o spolupráci, členství, členských poplatcích a výši
startovného mezi JKA a EUBS.
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U7–2/2015
VV JKA ČR schvaluje směrnici č.3/2015 - Přidělování sportovní autority Českého svazu
karate JKA, tato směrnice je nedílnou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Krajské svazy JKA, které chtějí Sportovní autoritu Českého svazu karate JKA získat mohou
zaslat vyplněnou přihlášku, kterou obdržely od sekretariátu JKA ČR a doručit jí na sekretariát
JKA ČR do 24. 2. 2015.
U8 – 2/2015
VV JKA ČR schvaluje žádost Roberta Vitmajera o povolení zkoušky na instruktora WF D a
rozhodčího WF D.
U9-2/2015
VV konstatoval, že smlouva je v souladu s předchozími ujednáními a proto smlouvu bere na
vědomí a schvaluje. Zároveň byl VV informován, že půjčka byla v platném termínu splacena.
U10-2/2015
VV projednal provizorní rozpočet. VV tento provizorní rozpočet schválil. Provizorní rozpočet
je nedílnou přílohou č. 3 tohoto zápisu.
U11-2/2015
VV při projednávání rozpočtu konstatoval, že do dnešního dne nezná konečné částky
příjmové a proto poskytnuté dotace pro SCM a oddíly budou řešeny až v druhé polovině roku,
kdy by tyto částky měly být již známy. Zatím musejí oddíly počítat s alternativou, že tento
program schválený v roce 2014 není na rok 2015 schválen a tudíž žádnému oddílu nevzniká
jakýkoliv nárok na dotaci. Celý program bude předložen v 2. polovině roku, kdy VV
rozhodne o jeho zařazení a případné schválení a realizaci.
U12-2/2015
VV schvaluje zprávu o hospodaření roku 2014.
U13-2/2015
VV schvaluje dotaci pro pořadatele ve výši 25 000,- Kč na soutěž z prostředků TM a
schvaluje předložené náklady na soutěž, které byly zahrnuty do provizorního rozpočtu, který
byl dnes projednán a schválen.
U14-2/2015
VV svolává jednání VV JKA rozšířené o předsedy krajských svazů na 25. 2. 2015 od 17:00.
U15-2/2015
VV JKA ČR schvaluje novou Směrnici poplatků a odměn (Směrnice JKA ČR č.2/2015), tato
směrnice je nedílnou přílohou č. 4 tohoto zápisu. Tím se ruší platnost Směrnice JKA ČR č.
02/2014 schválená VV 12. 2. 2014 v Praze U2-1/2014.
V Kadani elektronicky dne 11. 2. 2015
Zapsal: Mgr. Josef Patík
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