
ZÁPIS č. 2/2017 

z jednání Výkonného výboru Českého svazu karate 

JKA ČR konaného dne 21. 3. 2017 Praha 

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

ZÁPIS č. 2/2017 

U1– 2/2017  

VV projednal dotaz pana Petržílka a konstatoval, že finanční prostředky byly použity 

v souladu s rozhodnutím VV a metodikou MŠMT jako dotace do oddílů na mládež a 

na pořádání soutěží mládeže. 

 

U2– 2/2017  

VV projednal podnět pana Znamenáčka a přijal opatření k zajištění společné 

nominace sportovců k ocenění na Noci mistrů v následujících ročnících. 

 

U3 – 2/2017  

VV JKA ČR bere na vědomí, že jihočeský svaz japonského karate, z.s. přijal nového 

člena s názvem: „FIGHT – CLUB“ a souhlasí se zařazením do databáze JKA. 

 

U4 – 2/2017  

VV JKA ČR bere na vědomí, že Krajský svaz karate JKA – střední Čechy přijal nového 

člena s názvem: „Karate Tora Nehvizdy“ (Při ZŠ a MŠ Nehvizdy) a souhlasí se 

zařazením do databáze JKA. 

U5 – 2/2017  

VV projednal nedostatek zjištěný národním pověřencem pro zkoušky paní Buzkovou 

v evidenci STV zkušebního komisaře Zbyška Petržílka. Z tohoto důvodu žádá pana 

Petržílka, aby předložil písemné vyjádření k dané situaci: 

A) protokol, nebo seznam zkoušených osob, které odzkoušel, a nejsou v databázi 

s datem realizované zkoušky; 

B) vyjádření a přehled vybraných finančních prostředků, kde a jak byly zaúčtovány na 

základě příjmových dokladů. VV žádá pana Petržílka, aby své vyjádření zaslal 

nejpozději do 7. 6. 2017. 

 

U6 – 2/2017  

VV JKA schvaluje odložení termínu zkoušek na 1. DAN panu Lainerovi a souhlasí 

s žádostí paní Buzkové, aby mu byl vrácen sekretariátem poplatek za zkoušky, kterých 

se nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů. 

 



U7 – 2/2017  

VV JKA bere na vědomí a postupuje tuto žádost k vyřízení příslušnému krajskému 

svazu. 

 

U8 – 2/2017  

VV JKA bere na vědomí žádost pana Steklého a souhlasí se zkouškou na 3. DAN 

v rámci semináře JKA v Bruselu u Petra Olivy, Roberta Vitmajera a Jakuba Doležala. 

Zároveň souhlasí se zkouškou Petra Bílka na licenci rozhodčího JKA WF „D“ a instruktora 

JKA WF „D“ na stejném semináři. VV JKA souhlasí se zkouškou Josefa Patíka na zkušebního 

komisaře JKA WF „D“ na MS JKA v Irsku. VV dále bere na vědomí žádost pana Růžičky a 

souhlasí se zkouškou na 3. DAN Marie Prajzlerové. 

 

U9– 2/2017  

Z důvodu vyřazení Českého svazu karate JKA ze státní reprezentace a z dotací na TM 

byl schválen provizorní rozpočet na rok 2017, který bude platný až do doby ukončení 

jednání s MŠMT. 

 

U10 – 2/2017  

Na základě návrhu vedoucího komise SHIHANKAI VV JKA schvaluje komisi ve složení 

Karel Strnad, 7. DAN JKA, a Stanislav Bílý, 6. DAN JKA WF. 

 

U11 - 2/2017  

VV ukládá hospodáři svazu, aby zařídil dopracovaní programu na soutěže: 

A) o to, aby program automaticky vytvořil nominace na MČR  

B) o sledování vybraných reprezentantů 

C) o možnost elektronické registrace na Českou národní ligu JKA 

 

U12 - 2/2017  

VV ukládá tajemníkovi komise rozhodčích dopracovat do směrnice povinnost 

tajemníka předložit vždy do 20. 1. daného roku návrh nominace rozhodčích na 

všechny soutěže. Tuto dopracovanou směrnici je nutné předložit nejpozději do 10. 6. 

2017. 

 

U13 - 2/2017  

VV JKA projednal podnět ze strany účetní svazu a ukládá místopředsedovi, aby 

neprodleně odpověděl tajemníkovi komise rozhodčích oficiálním dopisem. 

VV JKA ČR uděluje panu Davidovi Havlíkovi výrazné napomenutí. VV JKA oznamuje panu 

Davidu Havlíkovi, že v případě opakování takto neetického a nesportovního chování mu bude 

odebrána licence rozhodčího JKA ČR a nebude na dále pracovat jako tajemník komise 

rozhodčích. 

Elektronicky dne 21. 3. 2017 

Zapsal: Mgr. Josef Patík 


