
 
 
 
 

Směrnice pro činnost sportovně technické komise 
Českého svazu karate 

 
 

Preambule 
 

Sportovně technická komise Českého svazu karate (dále jen „komise“) je odbornou komisí ustavenou 
na základě Stanov ČSKe. 
 
 

Článek 1 
Jmenování a složení komise 

 
1. Komise má předsedu a dva členy, z nichž jeden je místopředseda komise, kdo je 

místopředseda rozhoduje předseda komise. 
2. Předsedu komise jmenuje a odvolává Valná hromada ČSKe (dále jen „VH ČSKe“), přitom 

jednotlivé členy komise jmenuje a odvolává Výkonný Výbor ČSKe na návrh předsedy komise 
nebo z vlastního podnětu. 

 
 

Článek 2 
Poslání a hlavní úkoly komise 

 
1. Komise řídí soutěže v působnosti Českého svazu karate (dále jen „ČSKe“), a to v souladu 

s řády a předpisy Českého svazu karate, zejména pak podle Soutěžního řádu karate (dále jen 
„SŘ“), Pravidel karate WKF s dodatky svazu a rozpisu soutěží ČSKe na příslušný soutěžní 
ročník. 

2. Úkoly komise jsou mimo jiné následující: 
a) příprava termínových listin a kalendářů, které řídí předseda a zodpovídá za ně VH ČSKe, 
b) příprava návrhu na zařazení jednotlivých družstev do jednotlivých skupin pro kumite ligy 

družstev pro danou sezónu, 
c) příprava textu rozpisu soutěží ligy družstev na příslušný soutěžní ročník, 
d) podání návrhu na případnou změnu struktury soutěží ČSKe (v závislosti na EKF, WKF), 
e) schvalování výsledků jednotlivých turnajů karate a průběžných tabulek bodování ligy i 

jednotlivců dle klíče uvedeného v SŘ, 
f) schvalování závěrečných tabulek pro postup na Mistrovství ČR v karate, 
g) schvalování termínů, začátků a míst konání soutěžních turnajů a jejich případných změn ve 

smyslu platných propozic na turnaj karate, 
h) určuje způsobilost a zajištění podmínek pro sportovní turnaj karate dle SŘ, 
i) potvrzování soupisek a seznamů družstev v působnosti ČSKe, 
j) kontroly přihlášek do konkurzu o pořádání turnajů karate, 
k) projednávání námitek sportovně technického charakteru uplatněných v Zápisech o utkání, 
l) projednávání veškerých zjištěných porušení soutěžního řádu, rozpisu soutěží ČSKe a 

ostatních řádů a předpisů ČSKe a jejich případné postoupení k řešení dalším odborným 
komisím ČSKe, 

m) projednávání zjištěných nedostatků sportovně technického charakteru uvedených 
rozhodčími v Zápisech o utkání nebo delegáty svazu ve Zprávách delegátu svazu, 

n) rozhodování ve všech ostatních věcech příslušejících STK podle SŘ karate, 
o) stanovuje program komise, kdo řídí jaký turnaj dle kalendáře. 

 
 
3. Při své činnosti komise úzce spolupracuje se sekretariátem ČSKe a ostatními odbornými 

komisemi ČSKe, zejména pak úsekem rozhodčích.  
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Článek 3 
Jednání a rozhodování komise 

 
1. V průběhu kalendářního roku se komise schází dle potřeby za účelem řešení podnětů. 
2. Jednání komise řídí předsedající, kterým je předseda komise, v jeho nepřítomnosti pak 

místopředseda komise.  
3. Obsah jednání komise se řídí plánem práce, který vypracovává na příslušný rok předseda 

komise, a dále aktuálními podněty vyplývajícími ze Zápisů o utkání, Zpráv delegátů svazu, 
zápisů ze zasedání VV ČSKe, zápisů ostatních odborných komisí, dále podněty sekretariátu 
ČSKe, podněty členů komise a podněty v rámci obdržené korespondence, zejména 
v návaznosti na práci WKF, EKF.  

4. Každé rozhodnutí komise:  
a) plynoucí z námitky sportovně technického charakteru uvedené v Zápisu o utkání či jiného 

písemného podnětu, 
b) jehož výsledkem je změna výsledku či průběhu turnaje karate 
musí být vyhotoveno písemně a zasláno dotčeným klubům prostřednictvím pošty. 

5. Komise je schopna rozhodovat v případě, jsou-li jednání komise přítomni včetně předsedajícího 
alespoň dva členové komise. Komise rozhoduje většinou hlasů z přítomných členů komise, 
v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

6. Proti rozhodnutím komise je možné odvolání k revizní komisi ČSKe (dále jen „RK ČSKe“). 
Předseda komise nebo předsedou pověřený člen komise se zúčastní projednání odvolání v RK 
ČSKe. 

 
 

Článek 4 
Zápis z jednání komise a vedení sportovně technické evidence 

 
1. Z každého jednání komise se pořizuje zápis. 
2. V zápisu musí být zejména uvedená přijatá rozhodnutí komise včetně odůvodnění a případných 

návrhů na řešení či postup k řešení ostatních komisí. 
3. Vedení veškeré sportovně technické evidence provádí předseda komise. 
4. Obsah veškeré korespondence směrem od STK připravuje místopředseda komise dle pokynů 

předsedy komise. 
5. Evidence zahrnuje výsledky ze všech turnajů karate ČSKe 
6. Výsledky z turnajů jsou v papírové, ale i elektronické podobě. 
 
 

Článek 5 
Odpovědnost vůči VV ČSKe 

 
1. Odpovědnost za řádnou činnost komise vůči VV ČSKe má její předseda. 
2. Komise předkládá VV ČSKe kromě dalších vyžádaných materiálů: 

a) zprávu o průběhu čtvrtletní části soutěžního ročníku a zprávu o průběhu soutěžního ročníku, 
b) návrh na rozdělení družstev do ligy kumite, systému tohoto turnaje, 
c) návrh rozpisu soutěží ČSKe na příslušný soutěžní ročník, popř. návrh změn a doplňků 

aktuálního rozpisu soutěží,  
d) návrhy na změny nebo doplňky rozpisu soutěží ČSKe v průběhu příslušného soutěžního 

ročníku, 
e) návrh na případnou změnu struktury soutěží ČSKe, či soutěžního řádu. 

 
 
3. Komise projednává své návrhy, podněty a připomínky ve VV ČSKe prostřednictvím účasti 

předsedy komise, popř. dalších členů jsou-li k projednání daného bodu programu zasedání VV 
ČSKe přizváni. 

 
 
 
 
 
 



Článek 6 
Rozpis soutěží, jeho změny a doplňky 

 
1. Proces tvorby a schvalování rozpisu soutěžního kalendáře ČSKe (dále jen „kalendáře“) pro další 

soutěžní ročník je následující:  
a) návrh textu kalendáře připraví STK, po ukončení termínu přihlášek 
b) STK postoupí návrh textu kalendáře sekretariátu ČSKe, který zajistí jeho neprodlené 

předání všem odborným komisím ČSKe k připomínkování, 
c) sekretariát ČSKe a odborné komise zašlou své písemné připomínky k návrhu textu 

kalendáře komisi, 
d) STK předloží finální návrh kalendáře po vypořádání písemných připomínek sekretariátu 

ČSKe a odborných komisí ČSKe ke schválení VV ČSKe. 
 
 
2. Podněty ke změnám nebo doplňkům kalendáře v průběhu soutěžního ročníku může podávat 

sekretariát ČSKe, odborná komise ČSKe nebo VV ČSKe prostřednictvím STK. STK zajistí, aby 
text navrhované změny nebo doplňku aktuálního kalendáře odpovídal platným řádům a 
směrnicím Českého svazu karate a posléze jej postoupí ke schválení VV ČSKe. 

3. Kalendář je stanoven vždy v maximální možné návaznosti na termínové kalendáře EKF, WKF a 
systému přípravy reprezentace, stejně jako spolupráce s zástupci krajských sdružení. 

 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Směrnici pro činnost komise (dále jen „směrnice“) schvaluje po předchozím projednání VV 

ČSKe, který schvaluje také její změny a doplňky. 
2. Tuto směrnici VV ČSKe projednal a schválil na svém zasedání dne 2.března 2005. 
3. Tato směrnice nabývá účinnosti ode dne 1.4.2005. 
 
 
 
 
 


