
SMĚRNICE Českého svazu karate JKA č. 3/2015 
 

Př idě lová ní  licěncě spořtovní  áutořity Č ěskě ho svázu kářátě JKA 

 

Článek I. 

Základní ustanovení  

 

VV v souladu s platnými stanovami Českého svazu karate JKA, článku 6, bod 6.1.2., písmeno d), 

vydává směrnici pro přidělování licence sportovní autority krajským svazům.  

Tato směrnice obsahuje: 

a) podmínky přidělení licence sportovní autority 

b) způsob udělení licence sportovní autority 

c) možnost odebrání licence sportovní autority 

d) povinnosti držitele licence sportovní autority 

 

Článek II. 

Podmínky přidělení  licence sportovní autority  

 

1. Žadatelem může být pouze subjekt, který má právní subjektivitu v souladu se zákonem č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.   

2. Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři, který je nedílnou přílohou č. 1 této 

směrnice. Žádost písemně se všemi povinnými přílohami zašle na sekretariát svazu. 

Sekretariát svazu prověří předložené informace a na základě toho rozhodne o přidělení nebo 

nepřidělení licence sportovní autority, popřípadě rozhodnutí odloží a vyžádá si doplňující 

informace. 

3. Konečné rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení licence sportovní autority musí VV vydat do 

6 měsíců od podání žádosti.  

4. Při předkládání žádosti VV posuzuje zejména činnost žadatele do doby, než žádost předložil 

s ohledem na jeho samotnou činnost, ale i na sportovní činnost ostatních subjektů v daném 

regionu. 

5. Rozhodnutí VV je konečné a VV není povinen podávat vysvětlení a zdůvodnění ke svému 

rozhodnutí. 

6. VV při svém hodnocení žadatele je oprávněn vydat pouze jednu licenci sportovní autority 

jednomu subjektu pro daný kraj. Aby mohla být tato licence vydána, musí tento subjekt 

sdružovat minimálně dva oddíly, které jsou členy Českého svazu karate JKA. 

7. V případě, že licence sportovní autority je již jednou udělena, nemůže být odebrána na 

základě toho, že vznikne jiný žadatel. VV nemůže přehodnocovat tyto žádosti a posuzovat je 



jako nové žádosti. Při odebrání licence sportovní autority by musel postupovat v souladu 

s touto směrnicí, Čl. IV. 

 

Článek III. 

Způsob udělení licence sportovní autority  

 

1. VV na základě svého rozhodnutí zveřejní na oficiálních webových stránkách Českého svazu 

karate JKA své rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení licence sportovní autority žadateli. 

Toto rozhodnutí je zařazeno do kategorie informací, které nemají charakter stálého vyvěšení. 

2. Rozhodnutí o přidělení licence sportovní autority a seznam přidělených a platných licencí 

sportovní autority je VV povinen zveřejnit na oficiálních webových stránkách Českého svazu 

karate JKA, kde bude vyvěšen trvale. 

3. V případě odebrání licence sportovní autority se tato informace opět zveřejní jako informace 

netrvalého charakteru a ze seznamu aktivních licencí sportovní autority se daný subjekt 

odebere. 

4. Každý subjekt, kterému byla přidělena licence sportovní autority, obdrží o přidělení licence 

sportovní autority písemný dokument s podpisem předsedy svazu. 

 

Článek IV. 

Možnost odebrání  licence sportovní autority  

 

1. VV může pozastavit licenci sportovní autority subjektu, který závažným způsobem poruší 

stanovy svazu, subjektu, proti kterému je vedeno soudní řízení proti porušení zákona ve 

věcech rasové nesnášenlivosti, propagace zakázaných spolků a hnutí, šíření drog a 

omamných látek a za vážné ekonomické delikty. Po dobu probíhajícího soudu je VV oprávněn 

pozastavit platnost licence sportovní autority a v případě, že soud daný subjekt uzná vinným 

v jakémkoliv rozsahu výše uvedeného, je oprávněn licenci sportovní autority pozastavit. 

2. VV je oprávněn licenci sportovní autority pozastavit v případě, že daný subjekt porušuje 

směrnice Českého svazu karate JKA  a neplní usnesení VV. O této skutečnosti musí být 

subjekt předem písemně informován a musí být stanovená lhůta a způsob nápravy. 

3. VV může pozastavit licenci sportovní autority subjektu, který znevažuje činnost Českého 

svazu karate JKA, šíří o svazu nepravdivé negativní informace a poškozuje dobré jméno 

Českého svazu karate JKA. 

4. VV může pozastavit licenci sportovní autority na základě neplnění povinností subjektu, 

zejména povinností uvedených v článku V. této směrnice. V případě, že k těmto porušením 

dochází, je VV povinen o tom informovat daný subjekt a stanovit mu způsob a termín 

nápravy. 

5. Pozastaveni sportovní autority krajskému svazu JKA, platí do nejbližší valné hromady Českého 

svazu karate  JKA, která musí toto rozhodnutí potvrdit, nebo zrušit. 



 

 

 

Článek V. 

Povinnosti držitele licence  sportovní autority  

 

Držitel licence sportovní autority je povinen: 

1. Dodržovat stanovy JKA. 

2. Respektovat a dodržovat usnesení valné hromady, směrnice a předpisy JKA. 

3. Zodpovídá za to, že všichni jeho členové mají platný průkaz JKA s platnou známkou JKA pro 

daný rok.  

4. Předávat kompletní evidenci členské základny Českému svazu karate JKA v případě, že jeho 

členové nejsou evidováni prostřednictvím databáze České unie bojových umění. 

5. Pořádat krajské soutěže a každoročně uspořádat mistrovství kraje v kategorii juniorů a 

seniorů, tzn. uznaná státní reprezentace. 

6. Pořádat semináře a školení a tím svým členům na krajské úrovni umožnit další vzdělávání v 

oblasti trenérů, rozhodčích a závodníků. 

7. V případě, že subjekt obdrží finanční prostředky prostřednictvím Českého svazu karate JKA, 

včas a dle metodických pokynů Českého svazu karate JKA je vyúčtovat a určeným způsobem 

předat na sekretariát Českého svazu karate JKA. 

8. Platit řádně všechny poplatky stanovené VV a VH. 

9. Český svaz karate JKA má právo si vyžádat zprávu o hospodaření krajského svazu včetně kopií 

vybraných účetních dokladů. 

10. Při přidělení finančních prostředků Českým svazem karate JKA má právo Kontrolní komise 

Českého svazu karate JKA provést revizi hospodaření s těmito prostředky. 

 

Schváleno VV JKA ČR 11. 2. 2015 v Praze usneseném U7-2/2015. 

 

Ing. Strnad Karel Předseda JKA ČR 

 


