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Usnesení ze zápisu č. 3/2015 

z jednání Výkonného výboru Českého svazu karate 

JKA konaného dne 25. 2. 2015 v Praze 
 

Přítomni: Strnad, Svoboda, Růžička, Patík 

Omluven: Konečná  

Hosté: Musílek, Doležal, Steklý, Fencl, Řehák 

 

U1–3/2015 

VV přiděluje Licenci sportovní autority v souladu s platnými stanovami a Směrnicí č. 3/2015 

(Přidělování licence sportovní autority) a ukládá sekretariátu JKA zaslat doklad o přidělené 

autoritě poštou. 

Sportovní autorita byla přidělena těmto krajům: 

 PRAŽSKÝ KRAJ – Pražský svaz karate JKA 

 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Moravskoslezský svaz karate JKA 

 ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký svaz karate JKA 

 KARLOVARSKÝ KRAJ – Karlovarský svaz karate JKA 

 Žádost Středočeského svazu JKA byla pro pozdní dodání podkladů odložena. 

U2–3/2015 

VV projednal návrh předsedy Jihočeského svazu karate JKA na změnu textu ve směrnici o 

udělování licence sportovní autority.  Tento podnět uznává jako oprávněný a jeho návrh 

v níže uvedeném znění schvaluje a nechá zapracovat do směrnice čl. 5, kde bude sloučen bod 

9 a 10. Tyto body budou nahrazeny textem – Při přidělení finančních prostředků ze svazu 

Českého svazu karate JKA má právo kontrolní komise za účasti jednoho člena VV provést 

revizi hospodaření s těmito prostředky a vyžádat si k nahlédnutí originál účetní doklady, které 

se vztahují k hospodaření svěřených prostředků. Dále má právo VV JKA vyžádat si zprávu o 

hospodaření a předložení účetních podkladů na celou akci, která byla jakýmkoliv % 

financována z finančních prostředků Českého svazu karate JKA. Podmínky pro přidělení 

dotace těchto finančních prostředků včetně jejich vyúčtování budou zahrnuty do příslušné 

smlouvy, na základě které budou finanční prostředky poskytnuty. 

VV JKA ukládá místopředsedovi JKA dopracovat tuto směrnici o schválený text. 

 

U3–3/2015 

VV JKA ČR schvaluje novelizaci směrnici č.3/2015 -  Přidělování sportovní autority Českého 

svazu karate JKA, tato směrnice je nedílnou přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

U4–3/2015. 

VV JKA ČR schvaluje a přijímá za člena do JKA ČR Karate klub TYGR Karlovy Vary. 

 

U5–3/2015 

VV schválil protokol o skartaci dokumentů. 
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U6–3/2015. 

Komise rozhodčích schvaluje návrh tajemníka komise o nutnosti setkání rozhodčích JKA ČR 

a ukládá tajemníkovi komise, aby toto setkání připravil a uskutečnil. 

 

U7–3/2015. 

VV JKA ČR schvaluje Jakuba Doležala jako zástupce JKA na workshopu konaném pod 

záštitou ČOV a MŠMT. 

 

U8–3/2015 

VV JKA ČR schvaluje Směrnici komise rozhodčích (Směrnice JKA ČR č.4/2015), tato 

směrnice je nedílnou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Touto směrnicí se ruší s okamžitou platností 

Směrnice JKA ČR č. 01/2014 schválená VV 12. 2. 2014 v Praze U5-1/2014.                      

 

U9–3/2015 

VV JKA ČR schvaluje Směrnici TMK (Směrnice JKA ČR č.1/2015), tato směrnice je 

nedílnou přílohou č. 3 tohoto zápisu. Touto směrnicí se ruší s okamžitou platností Směrnice 

JKA ČR č. 01/2014 schválená VV 12. 2. 2014 v Praze U5-1/2014.                      

 

U10–3/2015 

VV JKA projedná činnost zástupců komise soutěží na soutěžích JKA na příštím jednání VV. 

 

U11–3/2015 

VV schvaluje návrh rozpočtu státní reprezentace ve výši 800 000,- Kč. 

 

U12–3/2015 

VV JKA projednal stížnost a ukládá sekretariátu, aby neumožnil registraci na soutěž po 

stanoveném termínu jak pro licenci kouč, tak registraci závodníků. 

 

U13–3/2015 

Komise rozhodčích bere na vědomí připomínky a udělá vše proto, aby rozhodčí, kteří chtějí 

závodit, v den soutěže nerozhodovali. Komise rozhodčích je může nominovat jen za 

předpokladu, že bude nedostatek rozhodčích na 6. zápasišť. 

 

U14–3/2015 

VV JKA projednal výše uvedené podněty a ukládá místopředsedovi svazu výše uvedenému 

pisateli odpovědi a pozvat ho na další jednání VV k doložení svého tvrzení o neprůhlednosti 

hospodaření. 

 

U15–3/2015 

VV projednal a souhlasí s nabídkou České unie bojových umění o možnosti výpůjčky 

automobilu pro 9 osob značky Volkswagen Transportér, výhradně pro potřeby státní 

reprezentace.  
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U16–3/2015 

VV JKA přiděluje osobní automobil Hyundai Sonáta, který je převedený bezplatně pro 

potřeby reprezentace z ČUBU na JKA ČR a tento automobil bude k dispozici 

reprezentačnímu trenérovi pro zajištění činnosti státní reprezentace. 

 

U17–3/2015 

VV JKA ukládá místopředsedovi JKA, aby oznámil pořadateli ME JKA, že na tuto uvedenou 

akci nebudou poskytnuty žádné finanční prostředky z MŠMT a ani z Českého svazu karate 

JKA. 

 

a) Nebyl schválen program na dotaci SCM. 

U18–3/2015 

VV JKA ukládá ekonomovi svazu pokusit se najít jiné finanční prostředky, popřípadě jiný 

projekt na podporu mládeže v podobném rozsahu. 

 

U19–3/2015 

VV schvaluje zapojení JKA ČR do projektu na podporu soutěží v roce 2015. VV bere na 

vědomí informace o těchto připravovaných projektech: 

na podporu neorganizované mládeže, na její rozvoj a sportovní vyžití, 

na podporu rozvoje regionálních svazů, 

na podporu sportovních center mládeže v oblasti talentové mládeže, 

na podporu mládeže v menších klubech, které budou vybrány v průběhu roku. 

 

U20–3/2015 

VV JKA s návrhem stanov souhlasí a ukládá ekonomovi svazu dopracovat tyto návrhy a 

zařadit je do materiálu na nejbližší VH. 

 

 

 

 

V Kadani elektronicky dne 25. 2. 2015 

Zapsal: Mgr. Josef Patík 


