Usnesení ze zápisu č. 2/2016
z jednání Výkonného výboru Českého svazu karate
JKA rozšířeného o předsedy krajských svazů JKA ČR
konaného dne 24. 2. 2016 v Praze
Přítomni: Strnad, Patík, Svoboda, Konečná, Růžička,
Omluveni: Musílek

U1 - 2/2016
VV JKA ČR schvaluje novou Směrnici poplatků a odměn (Směrnice JKA ČR č.2/2016),
tato směrnice je nedílnou přílohou č. 1 tohoto zápisu. Tím se ruší platnost Směrnice
JKA ČR č. 1/2016 schválená VV 3. 2. 2016 v Praze U4-1/2016.
U2 - 2/2016
VV JKA ČR schvaluje novou Směrnici o elektronické evidenci členské základny.
(Směrnice JKA ČR č.3/2016), tato směrnice je nedílnou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
U3 - 2/2016
VV bere na vědomí, že Ing. Karel Strnad byl zařazen do shihankai ČUBU za styl
shotokan ryu a schvaluje jeho výjezd na mezinárodní seminář trenérů.
U4 - 2/2016
VV obdržel žádost o členství v Českém svaz karate JKA od Jihočeského svazu
japonského karate, z. s. VV vyzve nově vzniklý subjekt, aby svou žádost upřesnil,
protože z předložených materiálů jednoznačně nevyplývá, zda se jedná o žádost
přiznání plnohodnotného členství, nebo o žádost o spolupráci. VV pověřuje Slavomíra
Svobodu a Janu Konečnou, aby svolali jednání a o jeho výsledku informovali na
příštím jednání VV.
U5 - 2/2016
VV souhlasí s novelizací směrnice 1/2015 a pověřuje Janu Konečnou, aby jí umístila na
webové stránky JKA.

U6 - 2/2016
VV JKA ČR schvaluje vrácení registračních poplatků za rok 2016 klubům, které o to
požádaly: Karate Dobruška a Shotokan karate klub Český Krumlov a doporučuje
těmto klubům, aby se registrovaly přes krajský svaz karate JKA, který je členem
Českého svazu karate JKA.
U7 - 2/2016
VV ustanovuje licenci kaučů a ukládá tajemníkovi komise soutěží, aby tuto licenci
zapracoval do soutěžního řádu a stanovil podmínky jejího vydávání a to jak způsobu,
formy a platnosti.
U8 - 2/2016
Podpora činnosti Svazu Funakoshi byla zapracována do rozpočtu JKA ČR 2016.

V Praze dne 24. 2. 2016
Zapsal: Mgr. Josef Patík

