
 

Usnesení ze Zápisu č. 1/2021 

z jednání Prezídia Českého svazu karate JKA ČR 

konaného dne 30. 3. 2021 10.00 hodin elektronicky 

Přítomni: Růžička, Patík, Svoboda    Přizvaní: Strnad (KK) 

Zapsal: Josef Patík 

 

U1 – 1/2021  

Prezidium JKA ČR konstatuje, že všechny úkoly, které vyplynuly z jednání prezídia, 

celorepublikového výboru a při setkání lídry klubů, jsou zajištěny 

 

U2 – 1/2021 

Prezidium rozhodlo zrušit MČR JKA 2020 a schválilo změnu termínu NP JKA a ČNL 

na 5. - 6. 6. 2021.  Prezidium ukládá komisi STK a K. Strnadovi projednat zajištění 

této akce klubem SKBU Hostivař. Prezidium schválilo rozšíření činnosti rady 

reprezentace o další soustředění dle návrhu J. Konečné a to 14. – 16. 5. 2021 a o 

soustředění ve dnech 1. - 5. 7. 2021 v Prachaticích. 

 

U3 – 1/2021 

Prezidium bere na vědomí zprávy z jednání s členy svazu ze dne 12. 2. 2021 a 22. 3. 

2021. Zprávy viz příloha č. 1 a 2.  

 

U4 – 1/2021 

Prezidium schvaluje zhotovení nových budopasů JKA a ukládá sekretariátu JKA ČR, 

aby zabezpečil jejich tisk. Viz příloha č. 3. 

 

U5 – 1/2021 

Prezidium schvaluje Soutěžní řád verzi 2/2021, viz příloha č. 4.  

 

U6 – 1/2021 

Prezidium schvaluje Ekonomickou směrnici 2021 a ukládá všem členům sekretariátu, 

aby se s ní seznámili, viz příloha č. 5.  

 

U7 – 1/2021 

Prezidium schvaluje Organizační řád JKA 2021, včetně příloh 1 až 7. Prezidium 

ukládá R. Růžičkovi zajistit zveřejnění schválených směrnic na webových stránkách 

svazu, viz příloha č. 6, včetně 6a – 6g. 

 

U8 – 1/2021 

Prezidium schvaluje do funkce hlavní sekretář JKA Mgr. Janu Konečnou a do funkce 

metodika svazu Mgr. Adama Zdobinského.  

 



U9 – 1/2021 

Prezidium schvaluje rozpočet na rok 2021 v celkové výši 6 418 838 Kč. 

 

U10 – 1/2021 

Prezidium ukládá S. Svobodovi vytvořit systém rezervy svazu pro 1. čtvrtletí 

následujícího roku.  

 

U11 – 1/2021 

Prezidium schvaluje tyto projekty: „Školení trenérů II. Třídy, Instruktorsko-trenérský 

kurz a zpracování Metodických materiálů pro trenéry.“  Prezidium dále ustanovuje A. 

Zdobinského (TMK) ve spolupráci s R. Růžičkou jako koordinátory těchto projektů.  

 

U12 – 1/2021 

Prezidium bere na vědomí informaci předsedy KK, že vzhledem k pandemii covid-19 

nebyla provedená revize za rok 2020 a bude provedena po ukončení nouzového stavu 

v roce 2021. 

 

U13 – 1/2021 

Prezidium schvaluje seznam zájemců o zkoušky STV 1.Kyu a STV Dan, viz příloha č. 

7 a rozhodlo, že členové JKA CZ se nebudou účastnit on-line zkoušení. Jako náhradní 

termín odsouhlasilo zkoušky na Gasshuku CZ v 07/2021 anebo v roce 2022. 

 

U14 – 1/2021 

Prezidium schvaluje posunutí termínu pro úhradu licenčních poplatků svazu od 1. 4. 

2021 do 30. 6. 2021 a ukládá J. Patíkovi zajištění úhrady cestou sekretariátu.  

 

U15 – 1/2021 

Prezídium bere na vědomí informaci o GP Kadaň, kterou podal předseda klubu. GP 

Kadaň je prozatím otevřená záležitost. Pokud by se rozvolňování opatření vlády 

spustilo a „amatérské“ soutěže by mohli probíhat, tak na začátku května budou 

rozeslány propozice na tuto akci.  

 

U16 – 1/2021 

Prezidium stanovuje termín řádné volební valné hromady na 4. 6. 2021 od 13.00. 

Podklady k VH budou schváleny na dalším jednání prezídia a rozeslány ve 

stanoveném termínu. 

 

U17 – 1/2021 

Prezidium ukládá S. Svobodovi a R. Růžičkovi připravit návrh doplnění stanov o 

možnost konání VH JKA elektronickým způsobem. 

 

U18 – 1/2021 

Prezidium stanovuje termín svého příštího jednání na 20. 4. 2021 od 17.00 

 

U19 – 1/2021 

Prezídium schvaluje výjimku pro Jana Houžvičku, aby se účastnil školení trenérů II. 

tříd. Při dokončení školení trenérů II. třídy mu bude trenérská II. třída udělena až při 

zdárném složení zkoušek na 1. DAN JKA. 



U20 – 1/2021 

Prezídium schvaluje přesun konání NP JKA a ČNL, která má proběhnout dne 16. 10. 

2021 do Karlových Varů a organizátorem bude SKP Hvězda Karlovy Vary. 

 

 

 

V Praze dne 30. 3. 2021 

Zapsal: Mgr. Josef Patík 


