
Usnesení ze zápisu č. 6/2015 

z jednání Výkonného výboru Českého svazu karate 

JKA konaného dne 30. 9. 2015 v Praze 
 

Přítomni: Strnad, Růžička, Svoboda, Konečná a Patík, Musílek 

 

 

U1–6/2015. 

Předseda JKA sdělil, že vše bude včas doplněno, aby stanovy JKA mohly být v čas 

zaregistrovány. 

 

U2–6/2015. 

VV konstatuje, že tajemník komise rozhodčích nesplnil usnesení VV U7-4/2015. 

 

U3–6/2015. 

VV ukládá tajemníkovi komise soutěží, aby ve spolupráci s tvůrcem programu panem 

Chudým vytvořili harmonogram dopracování programu a určili první termín závodů, kde 

bude tento program i s novým bodovacím systémem vyzkoušen. 

 

U4–6/2015. 

VV JKA schvaluje kritéria výběru pro zařazení klubů do podpory talentované mládeže JKA I. 

a II. předložené ekonomem svazu a reprezentačním trenérem viz příloha č. 1., která je nedílnou 

součástí tohoto zápisu. 

 

U5–6/2015. 

VV JKA schvaluje nominaci předloženou reprezentačním trenérem JKA viz příloha č. 2. která 

je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

U6–6/2015. 

VV odkládá výběr pořadatelů soutěží v roce 2016 na další jednání. VV dále ukládá 

místopředsedovi, oslovit kluby, které mají možnosti uspořádat národní soutěže v roce 2016. 

 

U7–6/2015. 

VV žádá pořadatele MČR Karate klub Kadaň a Klášterec, aby vyčlenil čas a prostor pro 

jednání VV rozšířené o předsedy krajských svazů – téma: fungování krajských svazů a klubů 

po schválení stanov, podpora rozvoje krajských svazů. VV dále ukládá ekonomovi svazu, aby 

připravil podklady pro toto jednání. 

 

U8–6/2015. 

VV ukládá reprezentačnímu trenérovi, aby doplnil kandidáty pro jednotlivé kategorie Noci 

mistrů 2015 (Miss sympatie, Královna noci Mistrů, Královna Noci mistrů). 

 

 



U9–6/2015. 

VV schvaluje reprezentanta JKA ČR na Mistrovství Evropy EUMS v disciplíně ippon shobu 

Marka Babora, a jako kandidátku V. I. P. Kristinu Bosákovou. 

 

U10–6/2015. 

VV schvaluje odměnu za výsledkový servis domácích soutěží JKA v celkové výši 24 000,- tj. 

12 000,- na osobu. 

 

U11–6/2015. 

VV schvaluje odměnu 19 650,- klubu SK Shotokan Neratovice za trenérskou činnost 

reprezentace v oddíle SK Shotokan Neratovice – příprava závodníka na MS 

 

VV žádá, aby SK Shotokan Neratovice vystavil fakturu na uvedenou částku, za trenérskou 

činnost reprezentace v oddíle SK Shotokan Neratovice – příprava závodníka na MS, a to 

nejpozději do 30. 10. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 30. 9. 2015 

Zapsal: Mgr. Josef Patík 

 


