
Usnesení ze zápisu č. 8/2015 

z jednání Výkonného výboru Českého svazu karate 

JKA konaného dne 12. 12. 2015 v Praze 

 

Přítomni: Strnad, Růžička, Konečná Patík, Svoboda na telefonu (omluven) 

U1–8/2015. 

VV ukládá ekonomovi svazu vytvořit směrnici, kde budou vymezeny kompetence krajských svazů se 

sportovní autoritou a fyzických osob od roku 2016 a upravit směrnici poplatků a odměn v rámci 

členství krajů a fyzických osob. Dále VV ukládá všem členům VV upravit ekonomickou směrnici pro 

rok 2016 ve svých oblastech. Všechny uvedené změny musí být vyhotoveny do 31. 12. 2015. 

U2–8/2015. 

Výkonný výbor pověřuje vedením mediální komise člena VV pana Richarda Růžičku. VV ukládá panu 

Růžičkovi do 31. 12. 2015 vytvořit statut mediální komise a metodický pokyn k zveřejňování zpráv na 

FCB JKA ČR. 

VV dále ukládá mediální komisi, aby si do 31. 12. 2015 zvolila vedoucího, který bude zastupovat JKA 

v dalším jednání s ostatními svazy a aby předložila VV JKA ke schválení plán činnosti pro rok 2016. 

U3 – 8/2015 

VV JKA ČR schvaluje žádost Jakuba Doležala o povolení zkoušky na instruktora WF D. 

U4–8/2015. 

VV JKA ČR schvaluje konečnou verzi kalendáře JKA ČR 2016 viz příloha č. 1. 

U5–8/2015. 

VV JKA ČR přiděluje pořádání lednového školení 2016 Karatedo klubu Tsunami Prachatice a schvaluje 

program a propozice školení viz. příloha č. 2. 

U6–8/2015. 

VV ukládá Janě Konečné s Richardem Růžičkou, aby zjistili za jakých podmínek je schopen tvůrce 

stránek JKA pan Weinlich zrealizovat žebříček závodníků pro rok 2016, a jaké potřebuje výstupy ze 

stávajícího programu soutěží. Dále ukládá panu Baborovi, aby tyto požadavky předložil panu 

Chudém. VV žádá předsedu svazu, aby se pokusil zjistit, jak mají jiné svazy toto ošetřeno a za jakých 

podmínek by našemu svazu tento systém nechali k nahlédnutí. 

U7–8/2015. 

VV JKA projednal žádost pana Pechana a konstatuje, že jeho podnět byl zapracován do návrhu 

nového zkušebního řádu. 

 



U8–8/2015. 

VV ukládá Davidovi Havlíkovi, aby dořešil problém, který vznikl Martině Skalické na MČR a informoval 

o tom zprávou VV do 31. 12. 2015. 

U9–8/2015. 

VV ukládá reprezentačnímu trenérovi, aby vysvětlení nominace na ME ESKA zaslal na SKBU Hostivař 

nejpozději do 31. 12. 2015. 

U10–8/2015. 

VV žádá disciplinární komisi o prošetření jednání Kristýny Bosákové dne 5. 12. 2015 na Mikuláš Cupu 

na základě podnětu ze strany Steena Carlssona. 

U11–8/2015. 

VV JKA ČR schvaluje a přijímá za člena do JKA ČR Karate Kakao z. s., který je registrován prostřednictvím 
Pražského svazu karate JKA. 

U12–8/2015. 

VV JKA ČR bere na vědomí informaci o tom, že pan Karel Strnad úspěšně dokončil zkoušku na 7. DAN 
JKA a žádá předsedu svazu, aby zaslal podklady paní Buzkové a zaplatil registrační poplatek na účet 
Českého svazu karate JKA. 

U13-8/2015 

VV schválil úpravy ve zkušebním řádě. Změny jsou vyznačeny červenou barvou.  Viz příloha 3.  

U14-8/2015 

VV JKA ukládá tajemníkům komisí, aby zapracovali do závěrečné zprávy za rok 2015 všechny nově 
získané mezinárodní licence v roce 2015. 

 

 

V Praze dne 12. 12. 2015 

Zapsal: Mgr. Josef Patík 


