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1. xÁznv
občanské sdruŽení nese niízev Čes$ svaz karate JKA. Český svaz karate JKA můŽe
pouŽívat zkratku Karate JKA ČR (dále jen JKA). JKA je dobrovolným sdruŽením oběanů a
právně, majetkově a organizaěně samostatných a nezávislých sportovních spolků se sídly na
tzemí České republiky, jejichž zálk|adním nebo hlavním předmětem činnosti je provozoviíní
karate nebo obdobné sportovní činnosti. V mezinárodním styku se může používat jako nrízev
svazu anglický překlad,,Českého svÍlzu karate JKA.. _ ,,Czectr- karate federation JKA*.

2. sÍulo

4.

STANOVY
občanského sdružení Český svaz karate JKA

Sídlem JKA je Praha' Zátopkova|0012, Praha 6.

3. cÍL.q. ČrNNosr JKA
Předmětem činnosti JKA je organizování sportowí činnosti' pořádání sportovcích a
kultumích akcí, rozvoj vzďělávéni a propagace karate, sebeobrany a ostatních forem
bojových umění. S ohledem na odbomé zaměření vycházi Z norem pffslušných
mezinrárodních a narodních federací a střešních orgarizaci.
Cílem činnosti JKA je:

a) začlenění JKA do národního amezínárodních systémů tělesné kujtury a bojoqých
umění, ze1ména JKA wF, JKA Europe, WSKA, ESKA, CSTV, CUBU

b) systematické a cílevědomé usměrňování vývoje JKA v České republice
c) funkce sdružovací, koncepční, koordinační, metodická a reprezentační
d) vlastní hospodrířskou činností vyrvrířet finanční prostředky pro činnost JKÁ a

uplatňovat narok na dotace a příspěvky
e) zajišťuje podnikatelskou činnost v souladu s platrrým zákonem a předpisy

souvisejícími.

JKA je dobrovolným sdruŽením sportovních klubů, tělornýchovných jednot a krajs\ých
svazů, kÍeré je ustanoveno jako občanské sdru:Žení podle zikona o sdruŽování občanů (ztákon

č. 83/1990 Sb. V platném znění).

5. oRGÁNY JKA
orgrány JKA jsou:

a) va|náhromada
b) volenýpředseda
c) členové ýkonného výboru JKA
d) členové kontrolní komise

5.1. Valná hromada
5.1.1. Nejvyšším orgiínem JI(A je vďná hromada. Klíčem pro její sloŽení je jeden zástupce

s hlasem rozhodujícím za každého řádně zaregistrovaného člena svazu-právnickou
osobou (klub, jednotu, krajsky svaz). Vďná hromada JKA (dále jen VH) projednává a
roáoduje záIežitosti uvedené ve stanovách, popřípadě další zá|ežitosti, které si
k projednávániči roáodoviíní sama vyhradí.
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5.|.2. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina pomartých
delegátu s hlasem rozhodujícím. Nedostavíli se do 30 minut po jejím pliínovaném
zahájení výše uvedený počet ziístupců, je valná hromada JKA usnášení schopná s počtem
přítomných platn;ých hlasuj ících delegátů.

5.1.3. Valná hromada přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření nadpoloviční většinou přítomných
zásfupců s hlasem roáodujícím' pokud stanovy neurčují jinak.

5.I.4. Jednání valné hromady se mohou účastnit i členové všech orgánů JKA, ovšem bez
rozhodujícího hlasu' pokud nejsou řádnými delegáty s hlasem roáodujícím.

5.l.5. Valná hromada rozhoduje i o účasti jiných osob na jejím jednrání.
5.1.6. Jednrání valné hromady se řídí jednacím řádem, kte.y si sama schválí.
5.I.7. Valné hromady jsou:

a) volební' kterou svolává předsedat JKA lkÍát zaětýi kalendďní roky,
b) řádná, kterou svolává předseda JKA minimrílně lkrát za dva kalendářní roky,

nepořádá-li se v tomto období volební valná hromada
c) mimořádnrá' které svolává předseda JKA nebo ýkonný ýbor JKA v případě

potřeby, nebo na zak|adě písemné Žádosti předsedy kontrolní komise JKA' nebo
písemné Žádosti 2l3 zcelkového počtu spolků JKA. Valná hromada musí bý
svoliína nejpozději do ří měsíců od doručení oprávněné Žádosti.

5.1.8. Svolríní valné hromady JKA a program jednríní vyhlašuje předseda JKA. Pozvánka na
valnou hromadu s uvedením místa a ěasu jejího konríní a s nawŽeným programem musí
bý odeslana členům - subjektům JKA nejpozději30 dnů před jejím konáním.

5.1.9. Valná hromada projednává a schvaluje zá|ežitosti uvedené ve stanovách.
Valná hromada projednává zejména:

a) schvaluje stanovy a přijímá usnesení, (patří do výlučné pravomoci VH)
b) volí a odvolává předsedu JKA, (patří do výlučné pravomoci VH)
c) volí a odvolává členy výkonného výboru JI(A (patří do výlučné pravomoci VH)
d) volí a odvolává členy kontrolní komise JKA, (patří do qýlučné pravomoci VH)
e) roáoduje s konečnou platností o zrušení JKA (patří do qýlučné pravomoci VH)

0 projednává zprávu o činnosti kontrolní komise (paří do vylučné pravomoci VH)
g) rozhoduje s koneěnou platností o vyloučení člena nebo pozastavení členství (patří

do výlučné pravomoci VH)
h) projednává hlavní směry rozvoje JKA,

D projednává zpráw o činnosti a hospodďení JKA,
j) schvaluje rozpočet a rozpočtová pravidla.

5.2. Výkonný v'Íbor JKA
5.2.I. Výkonný výbor JKA (dále jen VV) je orgánem pro zabezpečení ěinnosti JKA v obdobích

mezi zasedáními valné hromady. V době mezi zasediáním valné hromady nahrazuje
valnou hromadu, nesmí však roáodovat ve věcech, které patří do ýlučné pravomoci
vH. Vv provádí ýklad stanov a všech směrnic JKA. VV je volen valnou hromadou na
období 4 let. W ustanovuje podle potřeb v rámci vlastní kompetence odborné komise
svÍlzu.

5.2.2. Výkonný výbor JKA tvoří:
a) předseda (řídí činnost svazu a VV)
b) místopředseda (zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti)
c) hospodař (řídí činnost ekonomickou a legislativně právní)
d) 1. člen W (zodpovíďá za činnost komise STK, kam spadají komise soutěŽí,

komise trenérsko.metodická a komise rozhodčích)
e) 2. č|enVV (zodpovídáza činnost komise reprezentace)
f) čestný člen W (Garant stylu JKA CR - bez hlasovacího práva)



5.2.3. VV JKA svolává předseda JKA nejméně 4x zarok.
5.2.4. Předseda JKA je statut.iímím zastupcem Svazu; a je volen přímo valnou hromadou.

Nawhuje VV jmenoviíní, odvoliíní vedoucích a komisí Svazu; navrhuje jmenování a
odvolání členů výkonného qýboru VH JKA; a zodpovídáY[zasvou činnost. Činnosti
předsedyjsou:

a) plnění úkolů uložené valnou hromadou
b) organizace a řízení JKA
c) řídí činnost VV JKA

5.2.5. Hospodrář JI(A je statutiírním zastupcem svtlzu
a) řídí činnost ekonomickou a legislativní' předkládá Vv a VH rozpočty a

vyúčtování daného roku
b) z pověření předsedy zabezpeěuje činnost svěřených komisí
c) zodpovídá za ěirnost discipliniímí komise
d) zodpovídá za úseky přesfupní a disciplinrírní

5.2.6. Místopředsedaje statutárním zástupcem svazu
a) zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti
b) z pověření předsedy zabezpečuje činnost svěřených komisí
c) sepisuje zápisy z jednríní VV
d) připravuje podklady k VH
e) zodpoví dá za vedeni administrativ svazu

5.2.7. 1' člen W
a) zodpovídá za činnost komise sportovně technické komise. kam spadají komise

soutěŽí. komise trenérsko metodická a komise rozhodčích
5.2.8. 2. člen VV

a) zodpovíďá za činnost komise reprezentace
b) řídí přípravu a účast členů reprezentace na vrcholných mezinrárodních soutěŽích

5.2.9. čestný člen VV
a) Garant stylu JKA ČR-_ bez hlasovacího práva
b) se stává člen JKA CR. k1e4ý je drŽitelem nejvyšší platné licence zkušebního

komisďe JKA wF
c) Garant má právo účasti nazasedání VV JKA
d) má povinnost zajištbvat komunikaci se světovou federaci JKA na urovni přípravy

odborných seminďů a to zejména v oblasti navrhovaných instruktoru pro
seminiíře pořádané JKA ČR

e) rozhoduje ve věcech sporných, které nejsou jasně deklarovány v oblasti
standardizace kata, metodiky tréninku

f; je odborným poradcem disciplinární komise a W JKA ČR v oblasti trenérsko
metodické, pravidel a v jednaních s Ewopskou a Světovou federací JKA

5.3. Kqntrolní-kqlqtse
5.3.l. Ukolem kontrolní komise je prověřovat, zda činnost W JKA je v souladu se stanovami

JKA, přija|ými usneseními valné hromady a platnými sportovně-technickými řády.
5.3.2. Kontrolní komise je minimálně tříčlenný orgán' ktery volí ze svého středu předsedu.

Předseda kontrolní komise se můŽe zúčastriovat zasedání W JKA.
5.3.3. Člen kontrolní komise nemůže b1.t členem aýkonného vyboru JKA.
5.3.4. Kontrolní komise nezasahuje do pravomocí orgiánů JKA a ani je nenahrazuje.
5.3.5. Volební období kontrolní komise činí 4 roky.
5.3.6. Kontrolní komisi volí valná hromada.



6. ČLnNsrvÍ v.rr,q.
6. 1. Podmínky členství:

6.1.l. Evidované členství jednotlivců v JKA
a) Evidovaným členem JKA se může stit každý občan ČR, státní příslušnft

Evropské unie. Členství u nezletilé osoby je podmíněno souhlasem rodičů nebo
zákonného ástupce.

b) Evidované členství jednotlivců nabyvá platnosti při splnění nrísledujících
podmínek:
ba) získaním členství prostřednictvím sportovního spolku nebo krajského svazu
sdruženého v JKA. kde je evidován jako řádný člen.
bb) vlastnictvím platného průkazu karate JKA.

c) Dokladem o evidovaném členství jednotlivce je platn;ý průkaz karate. Definice
platného průkazu stanovuj e příslušná sv azov á směrnice.

d) BliŽší podrobnosti související s přihlaŠením, evidencí a sběrem informací apod.
stanovuje vykonný ýbor JKA.

6.I.2. Členství spolků
g) Členem JKA se může státkaždý spolek, ktery je ustanoven jako občanské

sdružení podle zákona o sdruŽování občanů (zákon č. 83/1990 Sb. v platném
znění) a kte4ý souhlasí se stanovami JKA.

h) Členství spolku vzntkábuď přihlašením spolku prostřednictvím krajského svazu
sdruŽeného v JKA, nebo individtr.ílním přihlášením spolku do JKA a to při
splnění všech podmínek daných těmito stanovami. Členství spolku vzniká na
zék|adě písemné přihlášky a dnem schválení krajského svazu sdruženém v JKA,
ktery provede zaevidovríní nového člena u VV JKA. Nebo schválením pfihlášky a
přijetím qýkonným výborem JKA. o vzniku členství vŽdy obdrží ďarý subjekt
písemný doklad. Ikajský svaz je povinen předložit evidenci výboru JKA svych
členů _ spolků, vždy k 31. 12. daného roku.

i) Bližší podrobnosti související s přihlášením, evidencí, sběrem informací apod.
stanovuje vykonný ýbor JKA.

6.2. Členství zaniká:
6.2.|. Evidované členství jednotlivců zaruká:

a) vystoupením sdruženého spolku z krajského svÍLzu' prostřednictvím jehož byl
evidovaný člen do JKA přihlášen.

b) zrušením matrikového členství ve spolku, prostřednictvím jehož byl do JKÁ
přihlášen,

c) úmrtím člena,
d) vyloučením valnou hromadou JKA.

6.2.2. Členství spolku v JKA zaniká:
a) ztínikem spolku,
b) vystoupenimzkrajského sv€Lzu' prostřednictvím jehoŽ byl do JKA přihlrášen,
c) vystoupením z ělenství v JKA.
d) vyloučením valnou hromadou JKA.

6.3. Pozastavení členství a v.yloučení:
Členovi může byt z důvodů porušení stanov JKA, usnesení valné hromady JKA,
usnesení VV, předpisu nebo směmice JKA pozastaveno na náwh kontrolní komise.
disciplinární komise a ýkonným výborem jeho členství, ato až do konání nejbližší
valné hromady JKA svolané dle 5.1.7. VH potom musí rozhodnout buď o platném
členství nebo lyloučení, nebo eventuálně může pozastavit členství na určity čas.
Pozastavení členství nebo vyloučení musí bý danému subjektu odeslráno písemnou



formou na adresu evidovanou na jeho přihlášce nebo na jeho poslední zniímou adresu
uvedenou v oficielní evidenci JKA.

6.4. ZáHadní práv a ě|ena:
a) zúěastňovat se sportovních i společenských akcí pořádaných JKA
b) zúčastňovat se formou volených delegátů valné hromady
c) navrhovat kandidaty na funkce do všech orgiínů JKA a jejich prostřednictvím se

podílet na řízení JKA
d) obracet se se svými požadavky na VV ažádat o jejich projednaní do tří měsíců od

jejich doručení.
6.5. Základní povinnosti člena:

a) hájit a prosazovat zájmy JKA
b) chovat se a jednat v souladu se stanovami JKA, respektovat pokyny a předpisy

orgánů JKA a funkcionrířů dle jejich pravomocí
c) řádně platit stanovené finanční poplatky.

7. pnÁvnÍ posravnxÍ
7.1. JKA je samostatným právním subjektem
7.2. NiŽšími oreanizačními jednotkami jsou:

a) sportovní oddíly (sportovní spolky za|ožené podle zékona č. 83/1990 Sb.)
b) krajské svazy. (sportovní spolky za|ožené podle zá/r'ona č. 83/1990 Sb.)

8. PRAVNI POSTAVENI
8.l. IGajskému svazu JKA vydává Ceský svaz karate JKA prostřednictvím VH nebo W

JKA licenci sportovní autorita pro danou oblast
8.2. Pro danou oblast můŽe bý vydana pouze jedna licence sportovní autority a to pouze

subjektu, kteý je členem JKA. Tento subjekt je nazák|adě udělení licence sportovní
autority oprávněn jako jediný v daném kraji řídit a provozovat činnost JKA karate na
krajské úrovni a sdruŽovat subjekty v daném kraji. Subjekt s licencí sportovní autority je
oprávněn uživat oficielní název Krajsky svaz JKA (slovo krajský se volně nahrazuje
ofi cielním názv em příslušného kraj e dle státoprávního uspořádrání).

8.3. VH a VV JKA má právo odebrat licenci sportovní autority.
8.4. Povinnosti drŽitele licence sportovní autority (dále jen Krajsloý svaz)

a) dodržovat stanovy JKA.
b) Respektovat a dodržovat usnesení valné hromady' směrnice a předpisy JKA.
c) Zodpovídá. že všichni jeho členové mají platqý prukaz JKA s platnou známkou

JKA pro daný rok. Pro tento účel je Ikajslcý svaz oprávněn zprostředkovávat
sým ělenům niíkup a prodej průkazů aznfunekJKAza pořizovací cenu.

d) Za nedodrŽení výše uvedených podmínek můŽe VV JKA pozastavit danému
Krajskému Svilzu licenci sportovní autority. Pozastavení platí až do nejbliŽší VH'
která musí toto rozhodnutí potwdit nebo zrušit.

e) o zrušení licence sportovní autority po rozhodnutí VH musí W JKA do deseti
dnů písemně informovat dotčený Krajský svaz a Kontrolní komisi
JKA.V rozhodnutí musí bý uveden důvod - zdůvodnění.

f) Činnost Krajského svÍLzu se ffdí vlastními stanovami a předpisy. V případě kolize
se stanovami nebo předpisy JKA mají předpisy JKA rozhodující pravomoc.
Iftajský svaz můŽe přijmout předpisy a směmice JKAza vlastní

BliŽší podrobnosti související s přihliíšením, evidencí a sběrem informací stanovuje ýkonný
rnýbor JKA.



9. MAJETEK
Majetek JKA tvoří:

a) vlastní majetek a jeho qýnosy
b) finanční poplatky
c) dary, podpory, dědictví
d) příjmy z vlastní činnosti
e) dotace
0 pokuý
g) ostatní
h) členské pffspěvky
i) příjmy od členů

ro. zÁvĚnnčxÁ usraxqvnnÍ
10.1. o zétltkuJKA rozhoduje valná hromada 2/3 většinou přítomných a oprávněných

delegátů s hlasem rozhodujícím. Valná hromada rovněŽ rozhodne majetko-právní
vyrovnání.

10.2. Pro přijetí rozhodnutí organů JKA musí bý nadpoloviční většina přítomných s hlasem
rozhodujícím s vyjimkou bodu |O.|.Kažďý orgán musí bý přítomen minimálně
nadpoloviční většinou sqých členů nebo v počtu minimálně tří osob.

10.3.Nrázv.v zkratek:
JKA Japan Karate Associacion (Japonská asociace karate)
WF World Federation (světová federace)
JKA Europe ewopská federace JKA
WSKA World Shotokan Karate-do Association (světová asociace

Shotokan-ryu)
ESKA European Shotokan Karate-do Association (evropská asociace

Shotokan-ryu)
Čsrv Česk-Ý svaz tělesné qÝchovy
Čugu Česká unie bojových umění
W výkonnýqýbor
VH va|náhromada

l0.4. Týo stanovy nab;ývají platnosti po schválení VH JKA 12.|2.2008 a dnem jejich

registrace Ministerstvem vnitra České republiky.
I}.5.Závazný ýklad stanov JKA provádí ýhradně vykonný ýbor JKA.
10.6. Registrací těchto stanov pozbyvají platnosti dosavadní stanovy JKA registrované

Ministerstvem vnitra ČR dne 2I.3.2006.



Příloha VII. – Nabídka reklamy na Mistrovství Evropy v ČR 

 

 

 

NABÍDKA  REKLAMY 

 
Mistrovství  Evropy  karate JKA 

31. března 2012 

 
 ARÉNA SPARTA – PODVINNÝ MLÝN   

Kovanecká ulice 225/9    190 00 Praha 9 



P O Z V Á N K A 

 
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti při organizování nejvýznamnější 

soutěže karate JKA v roce 2012 -  Mistrovství Evropy Karate JKA 

juniorů a seniorů, které se bude konat dne 31. března 2012  v Praze. 

 

Český svaz karate JKA patří mezi agilní svazy karate sdružené v České 

unii bojových umění v rámci Českého svazu tělesné výchovy. O agilnosti 

svazu karate JKA svědčí ten fakt, že z pověření Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy pořádal v České republice již tyto významné 

mezinárodní akce: 

- v roce 1988  -   ME SKA juniorů a seniorů 

- v roce 1989  -   ME JKA seniorů 

- v roce 2001  -   MS WSKA seniorů a juniorů 

- v roce 2004  -   první ME JKA mládeže do 18 let 

- v roce 2008  -   páté ME JKA mládeže do 18 let a první ME JKA  

veteránů 

- v roce 2010  -   sedmé ME JKA mládeže do 18 let a druhé ME JKA  

veteránů    

 

Pověření Českého svazu karate JKA uspořádat toto mistrovství lze chápat 

jako určité ocenění JKA Evropa za dosavadní úspěšnou činnost pro rozvoj 

karate v Evropě. 

 

Z těchto důvodů si vedení JKA České republiky vytklo za svůj cíl 

uspořádat toto mistrovství na co nejvyšší sportovní, kulturní a společenské 

úrovni, aby  Evropy JKA  bylo spojeno s dobrým jménem České republiky 

a pořádajícího města Prahy.  

 

Splnění tohoto úkolu si vyžaduje maximální úsilí z organizačního hlediska 

a zároveň jsme si vědomi, že bude finančně náročné. 

 

Z tohoto důvodu přivítáme jakoukoliv pomoc při organizaci této akce. 

 

 

 

                                                                                         Ing. Karel Strnad 

                                                               předseda Českého svazu karate JKA 

 

 

 

 



POPIS  TURNAJE 
 

Mistrovství  Evropy karate JKA  je určeno pro věkové kategorie junioři 

od 16 do 21 let  a senioři nad 21 let. 

 

Organizátoři předpokládají, že Mistrovství Evropy karate JKA 2012 se 

zúčastní cca 350 závodníků z více jak 25 evropských států.   

 

Turnaj bude organizován pro obě věkové kategorie v disciplíně kata a 

kumite pro jednotlivce a družstva pro muže a ženy.  

 

Ve sportovní hale budou během dopoledne probíhat od 9 hodin eliminační 

boje na šesti zápasištích.  

V 17 hodin odpoledne proběhne slavnostní ceremoniál – zahájení turnaje 

za účasti významných osobností z oblasti sportovní a společenské. 

Na slavnostní zahájení přímo navážou boje o medailové pozice. Celkem se 

bude bojovat o 16 sad medailí v těchto věkových kategoriích a 

disciplínách: 

 

JUNIOŘI  16  -  21 LET 

 

Junioři: 

Kata jednotlivci    Kata družstva 

Kumite jednotlivci    Kumite družstva 

 

Juniorky: 

Kata jednotlivkyně   Kata družstva 

Kumite jednotlivkyně   Kumite družstva 

 

SENIOŘI  + 21 LET 
 

Muži: 

Kata jednotlivci    Kata družstva 

Kumite jednotlivci    Kumite družstva 

 

Ženy: 

Kata jednotlivkyně   Kata družstva 

Kumite jednotlivkyně   Kumite družstva 

 

   

 

 



MEDIALIZACE   MISTROVSTVÍ 

 
O přípravách uspořádání mistrovství Evropy bude sportovní veřejnost 

informována formou článků a upoutávek v denním tisku.                                                        

Česká unie bojových umění, jíž je Český svaz karate JKA zakládajícím 

členem, již několik let vysílá na České televizi na sportovním kanálu 

„Magazín bojových umění“, jehož obsahem jsou reportáže a záznamy 

z akcí a soutěží v oblasti bojových umění. Z tohoto důvodu je v redakčním 

plánu této televize cca 15 až 20 minut záznamu z tohoto mistrovství. O 

průběhu turnaje bude sportovní veřejnost v České republice rovněž 

informována ve sportovních rubrikách denního tisku a formou minimálně 

dvoustránkových fotografií a tiskových reportáží specializovaných 

magazínů bojových umění v České republice.  

 

 

 

 

 

 

 

MÍSTO   KONÁNÍ  MISTROVSTVÍ 

 
Český svaz karate JKA se rozhodl tento turnaj uspořádat ve sportovní hale 

ARÉNA SPARTA – PODVINNÝ MLÝN  Kovanecká ulice 225/9     

190 00 Praha 9 

  

Tato sportovní hala byla vybrána hlavně z toho důvodu, že se jedná o 

novou sportovní halu, která svým vybavením a kapacitou ploch a sedadel 

pro diváky, vyhovuje požadavkům na turnaj vskutku celoevropského 

významu. 

Vzhledem k předpokládanému velkému množství účastníků, bude v hale 

umístěno šest zápasišť tak, aby přítomní diváci mohli sledovat celý 

šampionát. Z tohoto důvodu budou mít možnost do prostorů zápasišť 

vstupovat pouze aktéři jednotlivých zápasů.   

 

 

 
 

 

 

 



REKLAMNÍ  MOŽNOSTI  - PLOCHY 

 
Vzhledem k tomu, že se předpokládá realizace televizních záznamů, jsou 

vytvořeny podmínky pro medializaci a reklamu partnerů a sponzorů 

mistrovství Evropy následně: 

a/  Sportovní hala  -  v prostorách sportovní haly organizátor navrhuje 

následující 

 

 a1)  reklama u zápasišť  – u  každého zápasiště bud možné umístit 2 – 3 

panely o rozměrech 1 x 2 m s logem sponzora.   

 

a2)  stupně vítězů – za stupni vítězů bude instalována zástěna  

o rozměru 4 x 3metry, kam bude možno umístit loga sponzorů Mistrovství 

Evropy o rozměrech 50 x 100 cm. 

 

a3)  Všichni účastnící Mistrovství Evropy budou mít na zádech umístěnou 

nálepku o velikosti  10 x 29 cm s identifikačním  číslem. Na nálepku je 

možno umístit logo jednoho sponzora o rozměrech 10 x 10 cm.     

 

b/  Tiskopisy mistrovství Evropy – reklamní loga sponzorů a partnerů 

mistrovství bude možno umístit na reklamních materiálech a tiskopisech 

mistrovství jako např.: plakáty mistrovství, vstupenky, pamětní triko apod. 

 

c/  Reklama na oficiálních materiálech svazu  -  Český svaz karate JKA 

umístí loga sponzorů a partnerů mistrovství až po dobu celého roku 2012 

na svých internetových stránkách (www.jka.cz), oficiálních tiskopisech.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jka.cz/


CENOVÉ   RELACE 
 

a) GENERÁLNÍ SPONZOR MISTROVSTVÍ EVROPY JKA:   cena: 300.000,- Kč 
 

Cena zahrnuje: 

- Umístění loga na propagačních materiálech Mistrovství: 

o Plakát 

o Vstupenka 

o  Reklamní triko Mistrovství 

- Umístění  loga o rozměrech 50  x 100  cm na zástěně u stupňů vítězů v centru  pod 

logem mistrovství 

- Umístění loga o rozměrech 10 x 10 cm na identifikačních číslech závodníků 

- Umístění 3x loga o rozměrech 100 x 200 cm u zápasišť      

 

b) SPONZOR MISTROVSTVÍ EVROPY JKA:          cena: 200.000,- Kč 

         

                  Cena zahrnuje:  

- Umístění loga na propagačních materiálech Mistrovství: 

o Plakát 

o Vstupenka 

- Umístění loga o rozměrech 50  x 100  cm na zástěně u stupňů vítězů. 

- Umístění 2 x loga o rozměrech 100 x 200 cm u zápasišť     

 

c) DÍLČÍ SPONZOR MISTROVSTVÍ EVROPY JKA: 
        

-  Umístění loga o rozměrech 50  x 100  cm na zástěně u stupňů vítězů.     

   cena:     50.000,-  Kč 

 

- Umístění 1 x loga o rozměrech 100 x 100 cm u zápasiště      

                                                                                                              cena:        10.000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZACE  PODPORY  MISTROVSTVÍ 
 

Pokud Vás naše nabídka zaujala a rádi byste přispěli svým dílem ke 

zdárnému uspořádání Evropy karate   JKA 2012 v Praze, kontaktujte 

předsedu Českého svazu karate JKA, nebo Organizační výbor Mistrovství 

Evropy, kteří s Vámi projednají podrobnosti realizaci Vaší sponzorské 

účasti v průběhu přípravy a konání Mistrovství Evropy. 

 

Kontakty: 

 

- Předseda Českého svazu karate JKA pana ing. Karla Strnada,   

tel. 602656252, e-mail. strnad@sfa.cz. 

- Organizačního výbor Mistrovství karate JKA 2012 e-mail. 

skbu@seznam.cz     
 

 

PŘÍKLAD REALIZACE REKLAM NA MISTROVSTVÍ EVROPY JKA 2008 

 

 

 

  

mailto:strnad@sfa.cz
mailto:skbu@seznam.cz


Příloha VIII. – Plakát Mistrovství Evropy v ČR 

 

 

 



Příloha IX. – Prezentace sponzorů na Mistrovství Evropy v ČR 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Příloha X. – Děkovný dopis předsedy Českého svazu karate JKA 

  





Příloha XI. – Kalendář akcí Českého svazu karate JKA 2012 

 

Kalendář akcí JKA ČR 2012   

 

Termín    Název akce 

6.-8. ledna  Školení instruktorů, rozhodčích, trenérů a ZK komisařů 

10.-12. února  Seminář Shihan Hideo Ochi,  

Mezinárodní turnaj Gichin Cup JKA ČR      Praha  

25. února   I. kolo – Národní liga JKA ČR        Neratovice 

10. března  I. NP JKA ČR – dorost, junioři, senioři      Bílina 

31. března  ME Karate JKA – senioři, junioři       ČR, Praha 

14. dubna  II. kolo – Národní liga JKA ČR       Bílina 

21. dubna  I. kolo – Národní pohár mládeže JKA ČR      Sokolov 

28. dubna  Velká cena Slovenska         Bratislava 

19. května  III. Kolo ligy JKA ČR        Karlovy Vary 

2. června  ME karate JKA – mládež        Francie, Paříž 

4.-8. července  Gasshuku ČR          Spořice 

18.-21. července Gasshuku Maďarsko         Budapešť 

30.7.-3.8.  Gasshuku Německo         Konstanz 

14.-16. září  Školení trenérů III. – pořádané Čes. svazem karate JKA 

21.-23. září  Work Shop       Roudnice n. Labem 

6. října   II. kolo – Národní pohár mládeže JKA ČR      Tábor 

13. října  II. NP JKA ČR – dorost, junioři, senioři      Neratovice  

3. listopadu  MČR JKA          Praha 

23.-25. listopadu ME ESKA – senioři, junioři, kadeti       Srbsko, Bělehrad 

1. prosince  Mikulášský mezinárodní turnaj       SKBU Hostivař 

 



Příloha XII. – Podoba internetových stránek Českého svazu karate JKA 

 

 

 

  



Příloha XIII. – Otázky k nestrukturovanému rozhovoru s předsedou Českého  

svazu karate JKA, Ing. Karlem Strnadem 

Tematické okruhy otázek:   

1. Kdy byl Český svaz karate JKA založen? Právní forma. 

2. Jaké jsou hlavní orgány svazu? 

3. Finanční stránka organizace. 

4. Marketing. 

5. Sponzoři. 

6. Jaké jsou činnosti hlavních orgánů a komisí, které nejsou vymezeny  

ve stanovách? 

7. Personální zajištění. 

8. Pořádání ME v ČR. Sponzoři. Dotace. 

9. Co plánuje vedení svazu zlepšit? 
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