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Český Svaz karate JKA                           

P r a h a  

 

 

Určeno všem oddílům, klubům, trenérům, instruktorům, 

zkušebním komisařům, vedoucím dojo, rozhodčím. 

 

Zpráva z meetingu oddílů 2021 
 

datum konání:  12. února 2021/ od 19.00 hodin do 21.00 hodin 

místo konání: On-line MS Teams 
 

Počet účastníků školení: 33 

 

Vzhledem k platným nařízením Vlády ČR, vyhlášeným v souvislosti s pandemií Covid-19, 

bylo školení v řádném termínu (8.-10.1.2021) zrušeno. Prezidium JKA ČR v průběhu ledna 

2021 vyhodnotilo situaci a meeting byl svolán formou on-line na termín 12.2.2021 

(pátek). Současně s tím byly spuštěny ostatní školení formou on-line, a to jak školení 

rozhodčích tak i práce ostatních komisí fungujících pod JKA ČR. Protože tato činnost byla 

samostatně řešena byla rovněž vyjmuta z této zprávy. 

 

Programový obsah jednání: 

1) Aktuální situace a plán činnosti (posuny termínů a varianty řešení kalendáře JKA ČR) 

2) Adaptace činnosti s ohledem na situaci Covid-19 

3) Administrativně-legislativní náležitosti  

4) Organizační struktura a komunikace ve svazu 

5) Projekty na budoucí období (nový systém SCM, dlouhodobé vzdělávání trenérů, metodické 

materiály) 

6) Soutěžní řád JKA ČR úpravy pro budoucí období 

7) Vzdělávací a školící projekty pro všechny oddíly 

 

Průběh jednání (záznam): 

Úvod  

Přivítání, úvodní informace, stanovení pravidel komunikace v rámci on-line schůzky (hlášení, 

diskusní příspěvky, způsob jednání atd.). Apelace na konstruktivistu příspěvků a jednání. Uvedení, 

že schůzka má informativní charakter a nenahrazuje jednání orgánů JKA ČR. 

Program byl prezentován v rámci jednání v aplikaci PowerPoint. 

 

 

Add bod 1) - Aktuální situace a plán činnosti (posuny termínů a varianty řešení kalendáře JKA ČR) 

Podání aktuální informace ke Covid.-19 a opatřením, která aktuálně platí. Informace o neschválení 

návrhu prodloužení „nouzového stavu“ a predikce pro následujících 14 dní (odhad vývoje situace).  

Uveden schválený plán činnosti JKA ČR na rok 2021 a návrhy na odložení a termíny možných 

náhradních řešení situace. 

 

Předpoklad, že odložené MČR JKA 2020 se neuskuteční v termínu 27.-28.2.2021. Návrh odložit 

konání na termín 20.-21.3.2021 (bude potvrzeno dle vývoje situace ve všech oblastech). 

 

Soustředění reprezentace JKA plánované na 6.3.2021 proběhne. Bude rozhodnuto o formě 

konání. Varianta „in natura“ vs „on line“. Zajištění a realizace akce provede rada reprezentace. 

 

NP JKA plánovaný na 13.3.2021 se neví zda proběhne. Bude rozhodnuto s ohledem na vývoj situace 

a na vyhlášená vládní opatření. Byl stanoven náhradní termín pro konání NP JKA všech 

kategorií na 24.-25.4.2021. O konání akce bude rozhodnuto dle aktuálního stavu v průběhu 

března 2021 a informace bude zveřejněna prostřednictvím internetových stránek jka.cz 
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Podána informace, již zveřejněná prostřednictvím oficiálních internetových stránek svazu, že 

evropská i světová federace JKA zrušili konání ME JKA 2021 (Švýcarsko, 03/2021) a MS JKA 2021 

(Japnsko, 10/2021). 

 

 

Add 2) - Adaptace činnosti s ohledem na situaci Covid-19 

Informace o formách tréninků „ON-LINE“, projekt „KARATE@HOME“, projekt „SEMINÁŘE JKA HQ 

INSTRUKTORŮ ON-LINE“, a obdobné formy tréninkové činnosti.  

 

Informace o zaměření na jiné oblasti rozvoje svazu JKA ČR. Adaptace činnosti svazu v oblastech: 

• varianty On-line trénování (oddíly, repre, scm, skupiny), včetně možnosti zavést a zachovat 

systém i následně pokud pandemie skončí (Repre, TM) 

• přechod na školení teorií On-line (rozhodčí, trenéři), včetně možnosti zavést a zachovat 

systém i následně pokud pandemie skončí 

• rozvoj komunikace ve svazu (PR, CV, Kraje, oddíly), včetně řízení celého svazu a krajů 

(zefektivnění a zrychlení) = MS Teams  

• rozvoj nových oblastí, vzdělávání se v oblasti individuální 

• individuální aktivitní přístup ve využití času a možností, které doba naskýtá  

 

Byla provedena analýza stavu svazu JKA, porovnání stavu 2015, 2017 a současnosti. Byly 

vyhodnoceny oblasti, na které se vedení bude zaměřovat v budoucím období tak aby došlo k jejich 

rozvoji. Jedná se především o komunikaci s krajskými svazy, další zlepšení funkčnosti systému SCM 

(SpS), řešení oblasti lidských zdrojů, právní poradenství a marketing svazu. Analýza na úrovni 

oddílů, krajů a komisí ukázala potřebu zvýšit povědomí o administrativě a právních náležitostech při 

vedení oddílů a krajů. 

 

Na základě uvedené analýzy, byly provedeny návrhy na rozvoj JKA – záměry jako koncept 

rozvoje: 

• Upravit strukturu svazu = zřídit funkci sekretáře svazu 

• Aktivovat kraje = účinně je propojit s fungováním svazu 

• Komunikovat co nejvíce napřímo (co nejméně mezičlánků) 

• Aktivně pracovat s lidskými zdroji (aktivovat čl.základnu, evidovat zájemce, cíleně s nimi 

pracovat s výhledem do budoucnosti) 

• Inovovat systém SCM (SpS), nastavit přísnější kriteria pro zařazování a fungování center 

• Vytvořit program dlouhodobého vzdělávání trenérů (práce se stávajícími trenéry, cílená 

tvorba a dlouhodobá práce na nové generaci trenérů) 

• Vytvářet sekundární zdroje svazu = marketing a propagace  

 

Rozšířit a stabilizovat komunikaci orgánů svazu (PR, CV) a jednotlivých odborných komisí 

prostřednictvím aplikace MS Teams, která se pro naplnění tohoto účelu začala využívat nyní 

v době pandemie Covid-19, a  která bude jako komunikační kanál využívána i v budoucím období 

(včetně období po skončení pandemie). 

 

 

Add 3) - Administrativně-legislativní náležitosti  

Byly podány informace o přechodu agendy z MŠMT na NSA. Bylo apelováno na sledování nových 

informací spojených s novými přístupy k organizaci a řízení sportovního prostředí tak, jak je bude 

směřovat NSA a to jak ve vztahu k národním organizacím, tak i k jednotlivým oddílům a klubům. 

Byly zdůrazněny povinnosti: 

• Vést řádně evidenci členské základny, včetně její aktualizace (ČUBU, NSA rejstřík sportovců) 

• V evidenci členské základny vyznačovat kdo je sportovec, kdo je závodník, trenér atd. 

• Odebírat členské známky JKA 

• Uvést v rejstříku NSA svaz JKA jako organizaci, ve které je klub členem (stejným způsobem 

přihlásit svoji krajskou příslušnost) 

• Aktualizovat údaje o klubu na „justici.cz“, včetně zveřejňování všech zákonem stanovených 

povinností (usnesení VH nebo výroční zpráva, výsledovka a rozvaha účetní jednotky apod) 
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 Pro oddíly a kluby sdružené v JKA ČR bylo zajištěno školení „legislativně-právních náležitostí 

ve sportovním prostředí“ pro vedoucí a trenéry oddílů a klubů. Školení proběhne formou on-line, 

termín školení byl stanoven na čtvrtek 4.3.2021 od 18:00 hod. 

 

 

Add 4) - Organizační struktura a komunikace ve svazu 

Byl přednesen záměr na změnu organizační struktury svazu, ve které se zvažuje zřízení funkce 

hlavního sekretáře svazu, jehož úkolem by bylo zabezpečovat administrativně organizační chod 

svazu, komunikovat s krajskými svazy, řídit a koordinovat činnost odborných komisí, včetně 

zabezpečení legislativně právní oblasti pro potřeby svazu.  

 

Dále byla uvedena informace, že se počítá s ustanovením funkce metodik svazu, který bude působit 

pod TMK. Jeho náplní bude zabezpečovat koordinaci vzdělávání trenérů ve svazu, zpracovávat 

metodické materiály pro trenéry a koordinovat činnost TMK s RR. 

 

 

Add 5) - Projekty na budoucí období  

Byly představeny projekty pro rozvoj JKA ČR. Jako zásadní vedení svazu považuje nový systém 

práce SCM, dlouhodobé vzdělávání trenérů a zpracování metodických materiálů pro trenéry II. a III. 

třídy. 

 

Systém práce SCM 

• Bude vycházet z koncepce práce s TM (dokument zpracovaný Prezidiem JKA, 10/2019) 

• V platnost jsou zavedena nově kriteria zařazování závodníků do SCM a do celorepublikového 

výběru TM (nová kriteria pro zařazování závodníků do SCM, 01/2021) 

• Budou posouzeny varianty systému práce a podpory zřízených SCM (zřízení SCM jako 

samostatné komise vs zřízení pod příslušným krajem vs kombinace obou variant) 

• Budou nově nastaveny podmínky pro udělení podpory SCM s ohledem na úroveň a aktivitu 

SCM (kriteria pro přerozdělování prostředků jsou nastavena a jako funkční budou zachována) 

 

Celý systém práce SCM bude v následujícím období připraven, projednán v orgánech JKA ČR a 

následně zapracován do příslušných směrnic. Platnost bude účinná od termínu schválení směrnic. 

 

Trenérsko-instruktorský kurz (cíle a obsah) 

• Dlouhodobá příprava vybraných jedinců na trenéry II.tř. 

• Cílem bude příprava na studium I.třídy na FTVS (denně nebo dálkově) 

• Dvouletý kurz dle stanoveného plánu (větší podíl praxe a teorie než v běžném kursu na 

trenéra II.tř.) 

• Předpoklad účasti bude vstupní test a pohovor 

• Předpoklad zahájení 06/2021  

 

Trenérsko-instruktorský kurz bude v následujícím období připraven, projednán v orgánech JKA ČR a 

následně vyhlášen pro účast zájemců z členské základny JKA ČR.  

 

Metodické materiály  

• Cílem bude aktualizace metodických podkladů a učebních textů pro trenéry II. a III. třídy 

• Nové materiály budou zpracovány s ohledem na potřeby současné doby, s aplikací nových 

poznatků z oblasti sportovního tréninku, včetně zdůraznění oblastí specifických pro sport 

karate. Metodicky bude svaz spolupracovat s FTVS UK Praha – katedrou úpolových sportů 

• Předpoklad zpracování metodických materiálů je 12/2021 

 

 

Add 6) - Soutěžní řád JKA ČR úpravy pro budoucí období 

Byly uvedeny důvody pro doplnění, úpravy a rozsah úprav soutěžního řádu JKA ČR. 

 

Doplnění soutěžního řádu o: 

• Antidoping a ustanovení odpovědnosti závodníků a klubů o dodržování antidopingu (WADA), 

které je vyvěšeno na webu jka.cz a doposud bylo řešeno především RR 

• Liga obecně – napojit tvorbu týmů na SCM (dorost, žáci, sen?) 
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• Liga žáků – oddělit kumite ml. a st.žáci od sebe (velké rozdíly), otázka zda přidat v každé 

kategorii člověka = 7 zápasů v jednom utkání (otázka čas a závodníci zda jsou) 

• Předpoklad zpracování aktualizace soutěžního řádu je 03/2021 

 

Aktualizace soutěžního řádu bude v následujícím období připravena, projednána v orgánech JKA ČR 

a následně zveřejněna. Platnost bude účinná od termínu schválení směrnice. Před aktualizací 

směrnice bude svolána pracovní schůzka se zástupci klubů účastnících se ČNL, zástupců SCM a 

krajů, na které bude rozhodnuto o způsobu tvorby týmů a způsobu přihlašování, hostování 

závodníků atd. 

 

Pro oddíly a kluby sdružené v JKA ČR byly dohodnuty termíny školení o antidopingu, platné 

legislativě a všech otázkách spojených s touto problematikou. Školení zabezpečuje rada 

reprezentace, školitelem bude Český antidopingový výbor, proběhne formou on-line, termíny byly 

stanoveny na 10.3.2021 od 18:00 hod. (pro kluby a trenéry) a na 17.3.2021 od 18:00 hod. 

(pro reprezentanty a závodníky).  

 

 

Add 7) - Vzdělávací a školící projekty pro všechny oddíly 

Rekapitulace termínů stanovených meetingem dne 12.2.2021. 

 

čtvrtek 4.3.2021 od 18:00 hod.     školení „právních náležitostí ve sportovním prostředí“  

                (pro vedoucí a trenéry oddílů a klubů) 

středa 10.3.2021 od 18:00 hod.    školení o antidopingu (pro kluby a trenéry) 

středa 10.3.2021 od 18:00 hod.    školení o antidopingu (pro reprezentanty a závodníky) 

 
  

 
 

 

    
 
Praha, 20.02.2021 
Zpracoval: Ing. Richard Růžička 
 
 
 
 


