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Iniciativa 2015 
 

Předkládáme tímto programové body a návrh na jejich řešení, které myslíme je 
třeba vzhledem k situaci v Českém svazu karate JKA řešit. 

 
Při hodnocení současné aktivity Českého svazu karate JKA jsme se zaměřili na dlouho 
stagnující činnost v oblasti mezi národním svazem a krajskými svazy. 

Lze konstatovat, že činnost svazu se výrazně zlepšila v oblasti celorepublikové činnosti a to 
zejména při zajištění mistrovských soutěží, kde se nám podařilo zajistit účast v novém 
programu na financování soutěží. Tento program nám umožnil zvýšit počet soutěží a výrazně 

zvýšit úroveň těchto soutěží a v letošním roce počítáme i s dalším finančním navýšením 
zejména v oblasti odměn pro rozhodčí. V rámci činnosti Českého svazu karate JKA se 

každoročně zvyšují finanční prostředky v rozpočtu. I úroveň státní reprezentace se vyvíjí 
v daných možnostech v rámci světové konkurence reálným způsobem.  
 

Kde vidím největší nedostatek, jsou: 
 

 a)  Naprostá stagnace v oblasti vývoje a činnosti krajských svazů na celorepublikové 

 úrovni. Můžeme říci, že máme 2-3 kraje, které fungují na úrovni běžných krajských 
 svazů, ale vzhledem k tomu, že bychom jich měli mít 14, je to výrazný nedostatek. 

 Postavení krajů v systému českého svazu karate JKA není na úrovni, která by 
 odpovídala významu krajů, a tak brzdí i rozvoji jak krajů, tak i svazu. 

b) Členské příspěvky svazu JKA - problematika přerozdělování členských příspěvků 

cestou národního svazu na krajské svazy a následně oddíly a s tím spojená i výše 
členského příspěvku. 
b) Nejasně definované oficiální akce svazu JKA - míchání soukromých aktivit s 

činností svazu vede k živelnému nekoordinovanému zajišťování svazových aktivit. 
c) Komunikace a informace - nedostatečná úroveň komunikace na všech úrovních 

svazu, včetně komunikací mezi jednotlivými členy svazu. 
 

 

Proto jsme přesvědčeni, že naše iniciativa obsahující návrhy na řešení těchto nedostatků by 
měla výrazně zlepšit spolupráci mezi krajskými svazy a Českým svazem karate JKA, zvýšit 

počet krajských svazů, počet krajských soutěží a zároveň zvýšit počet oddílů v dobře 
fungujících krajích a tím i členské základny v rámci naší republiky, a to včetně vyřešení 
otázky členských příspěvků, přesnému stanovení svazových akcí i  

 
 
Proto předkládáme tento návrh, který by měl tuto problematiku kvalifikovaně řešit: 
 

1. Zvýšit samostatnost krajských svazů a nezasahovat do činnosti krajských svazů 

2. Zlepšit finanční podmínky krajských svazů 

3. Zajistit příjem krajských svazům z vlastních zdrojů a ne formou státní dotace 

4. Zajistit vyžádaný servis krajským svazům 

5. Definovat jasně "svazové akce" a těmto akcím zajistit prioritní přístup od členů 

6. Vytvořit podmínky pro zlepšení komunikace ve svazu na všech úrovních 
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Návrhy změn, které by realizaci zajistily: 
 

1. Změna stanov, která by umožňovala krajským svazům přijímat veškeré finanční 

prostředky z prodeje známek jako vlastní příjem, které se nemusí vyúčtovat a které je 

možno použít na jakoukoliv činnost, a to jak soutěže, režie krajských svazů, případně 

dotace oddílům v kraji. 

2. Zrušit známky, které vybírá národní svaz, tzn., že bychom byly jedním z prvních 

svazů, který nebude vybírat žádné členské poplatky, výběr poplatků za členské 

známky přesunout na krajské svazy a tím vytvořit zdroj pro činnost krajů. 

3. Řešit problematiku zkoušek na stv kyu na základě diskuze podložené informacemi z 

široké členské základny. Národní svaz by zajistil minimálně 1 x do roka zkoušky, na 

které by se mohl přihlásit člen z kteréhokoliv krajského svazu (pro členy, kteří neměli 

možnost se zúčastnit krajských zkoušek např. z důvodu nemoci nebo zaměstnání).  

4. Zkoušky na stv DAN zajišťuje národní svaz. 

5. Národní svaz zajišťuje státní reprezentaci, ale zřizuje komisi pro SCM, TM a 

reprezentaci mládeže, která nepatří do státní reprezentace a tato komise by zajistila 

účast na ME a MS ve spolupráci s krajskými svazy. 

6. Národní svaz zajistí finanční prostředky na podporu nově vznikajícím nebo malým a 

rozvíjejícím se krajským svazům tak, aby inicioval vznik nových krajských svazů, které 

v současné době nemáme. 

7. Základní distribuční rozdělení provádět tak, že národní svaz zajistí pouze činnost, 

která má celorepublikový charakter, tzn. státní reprezentace, sportovní centra 

talentované mládeže a mistrovské soutěže (NP a MČR), školení rozhodčích a trenérů 

vyšší třídy (II. třída a výše), zkoušky na stv DAN. Krajské svazy zabezpečí lokální 

činnost, tzn. krajské soutěže, semináře a soustředění v rámci svého kraje. Veškeré 

finanční prostředky, které se vyberou od členů v krajském svazu, jsou majetkem 

krajského svazu. Naopak národní svaz od členů nebude nadále vybírat žádné 

poplatky, ale může na žádost krajského svazu tento servis danému kraji zajistit. 

 

Věříme, že výše uvedené posune náš národní svaz výrazně kupředu a to zejména v oblasti 
činnosti krajských svazů na celém území ČR a nikoliv jen jako v současné době pouze ve 
vybraných krajích a tím dojde k výraznému navýšení členské základny svazu a zvýšení počtu 

krajských závodů a např. soustředění mládeže. Tím ovšem není vyloučeno, že např. sousední 
kraje nemůžou pořádat společný krajský přebor nebo soustředění pro 2 nebo i 3 kraje 
najednou.  

Tyto základní podmínky je nutno zapracovat do stanov a tím dát krajským svazům 
legislativně větší pravomoci. Krajské svazy se tak stanou jedinou sportovní autoritou ve svém 

kraji. 
 
Věříme, že toto je ta správná cesta ke správnému rozvoji…. 

 
 

Karlovy Vary, 13. května 2015 
Vypracoval: Ing. Richard Růžička 


