
Usnesení ze zápisu č. 5/2017 

z jednání Výkonného výboru Českého svazu karate 

JKA ČR konaného dne 5. 9. 2017 Praha 

 

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

 

U1– 5/2017 

VV JKA schvaluje finální rozpočet JKA ČR s plánovaným hospodářským výsledkem 

+287 000 Kč. 

U2– 5/2017  

VV JKA schvaluje finanční dotaci do oddílu Sport Relax Česká Lípa v celkové výši 

110 000 Kč. 

U3 – 5/2017  

Na základě usnesení (U5 – 2/2017), na které pan Petržílek nereagoval, ukládá VV JKA 

místopředsedovi a sekretariátu JKA, aby písemně a elektronicky prokazatelně 

kontaktoval pana Petržílka. 

U4 - 5/2017  

Nebyl splněn termín dodání směrnice do 10. 6. 2017. VV ukládá tajemníkovi komise 

rozhodčích panu Davidovi Havlíkovi tuto směrnici dopracovat a předložit nejpozději 

do 31. 10. 2017. 

U5 - 5/2017  

VV JKA na základě omluvy pana Havlíka, který se nedostavil na jednání VV, překládá 

tento bod na příští jednání VV. 

U6 - 5/2017  

VV JKA projednal a schválil nominaci na MS WSKA v Itálii, konaného dne 22. – 24. 9. 

2017. 

U7 - 5/2017  

VV JKA schvaluje předložený návrh a ukládá reprezentačnímu trenérovi Richardovi 

Růžičkovi zpracovat seznam jednotlivých oddílů a uvést částky, které budou těmto 

oddílům poskytnuty v celkové výši 255 700 Kč. 

U8 - 5/2017  

VV JKA projednal návrh nominace a rozpočtu na MS WSKA v Trevizo v Itálii a 

schvaluje předložený návrh v počtu 14 závodníků, 4 lidí jako doprovod v celkové 

částce 117 000 Kč. 

 

U8 - 5/2017  



VV JKA schvaluje výše uvedený návrh a ukládá asistence reprezentačního trenéra 

Janě Konečné zajistit realizaci toto usnesení. 

U9 - 5/2017  

VV JKA ukládá ekonomovi svazu, aby zažádal o dotaci na MHMP o dotaci na letní 

soustředění dětí 2018. 

U10 - 5/2017  

VV JKA odstupuje od pořádání ME ESKA 2018 z důvodu neobdržení smlouvy o 

pořadatelství, z které by vyplývaly náklady spojené s pořádáním těchto závodů ve 

vztahu k účastníkům, rozhodčím a evropské federaci. Z těchto důvodu nebyl svaz 

schopen do dnešního dne požádat o finanční podporu. Součástí této zprávy je 

smlouva nebo pověření evropskou federací o pořadatelství, která zároveň obsahuje 

povinné nákladové položky. Z tohoto důvodu byla žádost o finanční podporu 

Českému svazu karate JKA vyřazena a Český svaz karate JKA odstoupil od pořádání 

ME ESKA 2018. 

 

V Praze dne 5. 9. 2017 

Zapsal: Mgr. Josef Patík 
 


