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Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s.
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Komise TMK JSK ČSKe, email: tmk@karate-jmk.cz

ČLÁNEK 1
Obecná činnost TMK JSK ČSKe z.s.
1. Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s. (dále jen JSK ČSKe) jakožto spolek se širokou členskou
základnou dbá o sportovní a odborný rozvoj svých členů.
2. Za účelem realizace cíle dle odstavce 1, doplňuje JSK ČSKe rámec systému vzdělávání
nadřazené trenérsko-metodické komise Českého svazu karate, z.s. (dále jen TMK ČSKe) tak,
aby byl na regionální bázi zaručen kvalitní přenos poznatků do tréninkového procesu a tím
co nejintenzivněji posílen pozitivní vývoj cvičenců karate, trenérů a funkcionářů ve vztahu
výchovy kvalitních výkonnostních a vrcholových sportovců, odpovídající republikovému
standardu.
3. Tato směrnice, která vychází se stanov JSK ČSKe, upravuje předpis směrnice TMK ČSKe a
podmínky týkající se:
a) Regionálního systému, působnosti, rozsahu a účinnosti jednotlivých trenérských
licencí a způsobu jejich získávání, resp. udělování, systému doškolování trenérů,
b) Regionálního systému, udělování stupňů technické vyspělosti a jejich platností,
c) Regionálního systému, působnosti, rozsahu a účinnosti získávání licencí zkušebních
komisařů.

ČLÁNEK 2
Práva TMK JSK ČSKe
1.

Udělovat krajské (regionální) licence zkušebních komisařů JSK ČSKe III.třídy (dále jen ZK
JSK ČSKe).

2.

Udělovat krajské licence Trenér IV.třídy (regionální asistent trenéra), Trenér III.třídy
(regionální trenér) JSK ČSKe a spolupracovat s TMK ČSKe na udělování licence Trenér
III.třídy ČSKe (trenér) s celostátní platností (licence C).

3.

Při nedodržení povinností trenérů a ZK má TMK JSK ČSKe ve spolupráci s TMK ČSKe
pravomoc odebrat licenci bez náhrady, případně navrhnout další postup VV JSK ČSKe.
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4.

Při nedodržení zkušebního řádu odebrat ve spolupráci s TMK ČSKe neoprávněně udělený
STV, případně navrhnout další postup VV JSK ČSKe.

5.

Provádět namátkovou kontrolu práce trenérů a ZK v oblasti působnosti JSK ČSKe na
území Jihomoravského kraje.

6.

Podávat návrhy na jmenování a odvolání ZK v oblasti působnosti JSK ČSKe na území
Jihomoravského kraje.

7.

Odmítnout žadatele licence ZK JSK ČSKe III.třídy:
a) na základě dosažení počtu ZK v Jihomoravském kraji,
b) na základě neplnění si povinností vůči JSK ČSKe,
c) jiné závažné důvody (tyto však musí být dány písemně žadateli).

ČLÁNEK 3
Povinnosti TMK JSK ČSKe
1.

Udržovat aktuální seznam platných krajských licencí Trenérů IV. třídy (regionální
asistent trenéra) a Trenérů III.třídy (regionální trenér) JSK ČSKe.

2.

Ve spolupráci s TMK ČSKe aktualizovat platnost licencí Trenérů III.třídy (trenér)
s celostátní platností (licence C) a ZK JSK ČSKe III.třídy v databázi ČUBU (ČSKe).

3.

Provádět či zajistit ve spolupráci s TMK ČSKe dostatečné množství kreditového
školení/doškolení regionálních trenérů IV. a III. třídy a proškolení ZK JSK ČSKe III.třídy.

4.

Zajistit uznání platnosti a ohodnocení (připsání počtu kreditů) odborného školení jiných
subjektů pořádaných nad rámec TMK ČSKe či TMK JSK ČSKe.

5.

Kontrolovat a evidovat doklady související s potvrzením o provedení zkoušky na STV
KYU ZK JSK ČSKe (protokol, úhrada registračních poplatků).

6.

Sledovat a posuzovat činnost trenérů a ZK v oblasti působnosti JSK ČSKe, na území
Jihomoravského kraje, z hlediska aktivní činnosti pro karate, etiky, vzdělávání a
podobně.

7.

Zastupovat a koordinovat požadavky jednotlivých trenérů či ZK v oblasti působnosti JSK
ČSKe, na území Jihomoravského kraje, směrem k nadřazené organizaci TMK ČSKe.
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ČLÁNEK 4
Systém trenérských licencí karate
1. Tato směrnice upravuje systém udělení krajských (regionálních) licencí Trenér IV.třídy JSK
ČSKe (regionální asistent trenéra), Trenér III.třídy JSK ČSKe (regionální trenér) s návaznosti
na celostátní licenci Trenér III. třídy ČSKe (trenér) udělované dle platné směrnice TMK
ČSKe. Účelem takového rozdělení je vytvořit víceúrovňový vzdělávací systém s cílem
dosáhnout co největšího počtu trenérů v rámci JSK ČSKe úrovně III., II. a I. třídy ČSKe
(licence C, B, A) odpovídající kvalitou vzdělání celorepublikovému standardu.
2. Licence Trenér IV.třídy JSK ČSKe (regionální asistent trenéra) vydává TMK JSK ČSKe
s krajskou působností na území Jihomoravského kraje. K získání licence je vyžadováno
absolvování příslušného licenčního (kreditního) kurzu a splnění ostatních podmínek dle
platné směrnice TMK JSK ČSKe.
3. Licence Trenér III.třídy JSK ČSKe (regionální trenér) vydává TMK JSK ČSKe s krajskou
působností na území Jihomoravského kraje. K získání licence je vyžadováno absolvování
příslušného licenčního (kreditního) kurzu a splnění ostatních podmínek dle platné směrnice
TMK ČSKe a úprav tohoto předpisu.
4. Platnost kvalifikace regionální asistent trenéra IV. třídy a regionálního trenéra III. třídy
karate je dána splněním podmínek pro získání licence, která je zaregistrována a potvrzena
TMK JSK ČSKe v průkazu karate (popř. certifikátem) a platná se všeobecnými podmínkami
získávání trenérských licencí vycházející z příslušné zákonné vyhlášky, resp. všeobecného
systému školení trenérských licencí.
5. Licence Trenér III.třídy ČSKe (trenér - licence C) vydává výhradně TMK ČSKe s celostátní
působností. K získání licence je vyžadováno splnění podmínek dle platné směrnice TMK
ČSKe.
6. Licence vyšších tříd (licence B a licence A) vydává výhradně TMK ČSKe na základě splnění
všeobecných podmínek získávání trenérských licencí vycházející z příslušné zákonné
vyhlášky, resp. všeobecného systému školení trenérských licencí.
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ČLÁNEK 5
Licence regionální trenér IV. a III.třídy JSK ČSKe
1. Licence Trenér IV. třídy JSK ČSKe (regionální asistent trenéra) vydává TMK JSK ČSKe na
základě získání minimálně 4 kreditů během 1 roku (období začíná termínem absolvování
prvního školení)a splnění následujících podmínek:
a. Absolvování min. jednoho kreditového školení organizovaném TMK ČSKe nebo
TMK JSK ČSKe
b. Zaplacení registračního poplatku dle ekonomické směrnice JSK ČSKe,
c. Zaslání žádosti v elektronické podobě na TMK JSK ČSKe potvrzující splnění výše
uvedeného.
2. Licence Trenér III.třídy JSK ČSKe (regionální trenér) vydává TMK JSK ČSKe na základě
získání nejméně 7 kreditů (účast na hlavním školení TMK ČSKe nebo TMK JSK ČSKe) během
1 roku (období začíná termínem absolvování prvního kreditového školení) a splněním
následujících podmínek:
a. Absolvování hlavního kreditového školení organizovaném TMK ČSKe nebo TMK JSK
ČSKe,
b. Absolvování školení zdravovědy a základů 1. pomoci (může být součástí hlavního
školení),
c. Vypracování seminární práce na odborné téma odsouhlasené TMK JSK ČSKe,
d. Zaplacení registračního poplatku dle ekonomické směrnice JSK ČSKe,
e. Zaslání žádosti v elektronické podobě o udělení licence trenéra III.třídy JSK ČSKe
na TMK JSK ČSKe, která musí obsahovat potvrzenou docházku všech výše
uvedených školení, potvrzení o zaplacení registračního poplatku a seminární práci
s prohlášením o autorství a vlastnoručním podpisem.
3. Platnost regionální licence IV. a III. třídy jsou 2 roky. Podmínkou prodloužení licence je
získání v průběhu platnosti licence:
a. IV.třída JSK ČSKe – regionální asistent trenéra - min. 4 kredity
b. III.třída JSK ČSKe – regionální trenér - min. 7 kreditů
Pro trenéry III. třídy (JSK ČSKe) navíc platí požadovaná účast minimálně na jednom
hlavním kreditovém školení/doškolení organizovaném TMK ČSKe nebo TMK JSK ČSKe
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v období platnosti licence. V případě neúčasti na doškolení a nezískání stanoveného
počtu kreditů licence pozbývá platnosti.
4. K vydání a prolongaci licence je oprávněna TMK JSK ČSKe (IV. třída, III.třída JSK ČSKe) po
provedeném a evidovaném doškolení a zaplacení poplatku dle ekonomické směrnice JSK
ČSKe (IV. třída, III.třída JSK ČSKe).

Kreditový systém
1. Kreditový systém školení a seminářů se řídí směrnicí TMK ČSKe a TMK JSK ČSKe. Počet
kreditů k dané akci, semináři (se specifickou i nespecifickou náplní) uděluje TMK ČSKe
nebo TMK JSK ČSKe na základě zaslané žádosti dle následujícího klíče:
a. Jednodenní akce – 2 kredity
b. Vícedenní akce – 4 kredity
c. Hlavní školení TMK JSK ČSKe (1x ročně) – 5 kreditů
d. Hlavní školení TMK ČSKe (3x ročně) – 7 kreditů
2. Rozhodnutí o přidělení patřičného počtu kreditů je plně v pravomoci TMK ČSKe v případě
celostátní licence nebo TMK JSK ČSKe v případě regionální licence. Podmínkami nominace
seminářů ke kreditovému ohodnocení jsou:
a. Včasné upozornění na seminář s dostatečnými podklady o kvalifikaci školitele
(nejméně 30 dnů před konáním akce) – elektronická žádost na TMK JSK ČSKe
b. Dodání elektronické kopie potvrzení účasti (název akce, datum, jméno, podpis
účastníka a pověřeného školitele), popř. certifikát.
3. TMK JSK ČSKe ve spolupráci s TMK ČSKe zajistí zapsání příslušného kreditového
ohodnocení do databáze TMK ČSKe nebo TMK JSK ČSKe. Žadatel bude písemně srozuměn.
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Licence trenér IV. Třídy JSK ČSKe (Regionální Asistent Trenéra)
Regionální asistent trenéra, nesmí vykonávat samostatnou trenérskou činnost. Platnost
licence je na území Jihomoravského kraje.
1. Minimální věk 15 let a min. 4.kyu
2. Minimální věk 18 let a min. 5.kyu
3. Minimální věk 21 let a min. 6.kyu
4. Evidovanou licenci uděluje TMK JSK ČSKe po absolvování předepsaných školení.
5. Působnost pouze na území Jihomoravského kraje.

6. Platnost licence jsou 2 roky.
Licence trenér III. Třídy JSK ČSKe (Regionální Trenér)
Trenér, může vykonávat samostatnou trenérskou činnost na území Jihomoravského
kraje.
1. Minimální věk 18 let a min 3.kyu
2. Evidovanou licenci uděluje TMK JSK ČSKe po úspěšném složení teoretických, praktických a
písemných zkoušek.
3. Působnost pouze na území Jihomoravského kraje.

4. Platnost licence je 2 roky.
Přehled krajských licencí
Regionální
Licence
IV.třída JSK ČSKe
III.třída JSK ČSKe

Min. věk
15/18/21
18

Min. Kyu
4/5/6
3

Nová
Kredity/1 rok
4
7

Prodloužení
Kredity/2roky
4
7

Povinná hlavní školení
TMK JSK ČSKe (5 kr.) nebo ČSKe (7 kr.)

Získání či prodloužení licence je možné na základě:
a. Splnění daných kritérií za předepsané období
b. Zasláním elektronické žádosti o přidělení/prodloužení licence trenéra JSK ČSKe z.s.
na TMK JSK ČSKe (email: tmk@karate-jmk.cz). V případě prodloužení licence je
nutno zaslat žádost nejpozději 15 dnů před vypršením platnosti licence. Žádosti
starší více než 30 dnů po skončení platnosti licence nebudou akceptovány.
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ČLÁNEK 6
Systém zkušebních komisařů III.třídy JSK ČSKe
1. Tato směrnice upravuje systém udělení regionální licence ZK III.třídy nad rámec předpisu
směrnice TMK ČSKe.
2. Licenci uděluje TMK JSK ČSKe na základě všeobecně platných podmínek ČSKe pro zkušební
komisaře a na základě úprav tohoto předpisu.

ČLÁNEK 7
Platnost zkušebních komisařů III.třídy JSK ČSKe
2. Prodloužení licence ZK JSK ČSKe a platnost je dána splněním podmínek směrnice TMK JSK
ČSKe a ekonomické směrnice JSK ČSKe.
3. Získání či prodloužení licence je možné na základě:
a. oznámení o pokračování vykonávání funkce ZK JSK ČSKe III.třídy pro další období a
zasláním kopie o zaplacení daného poplatku dle ekonomické směrnice JSK ČSKe, na
e-mail TMK JSK ČSKe nejpozději 15 dnů před ukončením platnosti licence ZK.
b. Zasláním nové žádosti o udělení licence ZK JSK ČSKe III. třídy.
c. Absolvování školení určeného pro zkušební komisaře (jednou za 2 roky).

Zkušební komisař III. Třídy JSK ČSKe
1. věk minimálně 18 let,
2. nositel minimálně STV 1. DAN,
3. trenérem minimálně III. třídy ČSKe s celostátní působností (licence C),
4. působnost ZK jen na území Jihomoravského kraje,
5. samostatně zkouší STV 8. - 2. KYU.
6. Platnost licence jsou 2 roky.
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ČLÁNEK 8
Práva zkušebních komisařů III.třídy JSK ČSKe
1. ZK bude nominován na zkoušku na základě pozvání a dohody mezi pořadatelem zkoušky a
ZK.
2. Omluvit se pořadateli z účasti na zkoušce pět pracovních dní před jejím konáním.
3. Při neúplnosti organizačního zabezpečení a nesplnění příslušných ustanovení tohoto
zkušebního řádu zrušit tuto zkoušku.
4. Obdržet odměnu, náhradu za jízdné ZK a člena komise na zkouškách JSK ČSKe dle platné
ekonomické směrnice JSK ČSKe
5. Obracet se na komisi TMK JSK ČSKe s podněty a stížnostmi.

ČLÁNEK 9
Povinnosti zkušebních komisařů III.třídy JSK ČSKe
1. Odpovědně a čestně vykonávat svoji funkci.
2. Nejpozději do pěti pracovních dnů, po obdržení protokolu o zkoušce a potvrzení o
zaplacení registračního poplatku ČSKe pověřenou osobou daného klubu JSK ČSKe
(pořadatel, trenér, správce apod.), zapsat výsledek zkoušky STV do databáze ČUBU (ČSKe) a
tím tak zkoušky STV autorizovat.
3. Včas a řádně se dostavit na zkoušky, na které byl pozván.
4. Provést zkoušku přesně v souladu se směrnicí TMK ČSKe, touto směrnicí a technickou částí
zkušebního řádu daného stylu.
5. Posoudit s konečnou platností způsobilost kandidáta k získání příslušného STV
(zkontrolovat platnost členské známky ČSKe a lékařskou prohlídku pro příslušný rok).
6. Oznámit výsledky zkoušky zkoušenému a zaznamenat ho v jeho průkazu karate a protokolu
o STV.
7. Při neúspěšném vykonání zkoušky oznámit zkoušenému příčinu neúspěchu.
8. Vyžadovat od zkoušených dodržování etiky karate.
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9. Zkontrolovat čekací lhůty zkoušených na jednotlivé STV a všechny náležitosti zkoušky, vést
evidenci výsledků zkoušek na příslušném formuláři, přičemž každý výsledek zkoušky musí
zaznamenat do elektronické databáze ČSKe.
10. Vykonávat zkoušky v čistém bílém karate-gi.
11. V případě neúčasti na dohodnuté zkoušce zabezpečit za sebe náhradníka.
12. Zúčastnit se seminářů, konzultací a dalšího vzdělávacího programu s tématikou STV.
13. Při zkouškách na STV potvrdit zkušební protokol.
14. Zaplatit licenční poplatek na stanovené funkční období dle platné ekonomické směrnice JSK
ČSKe

ČLÁNEK 10
Pořadatel zkoušek JSK ČSKe
1. Pořadatel zkoušek na STV může být pouze člen JSK ČSKe.
2. Povinnosti pořadatele před konáním zkoušky:
a. Koordinovat termín a pozvání zkušebního komisaře s jednotlivými kluby JSK ČSKe
b. Zajistit vhodný prostor
3. Povinnosti pořadatele JSK ČSKe po zkoušce:
a. Uhradit ZK jeho náklady a příslušný honorář za vykonání zkoušky dle ekonomické
směrnice JSK ČSKe.

ČLÁNEK 11
Povinnost klubu JSK ČSKe při zkoušce STV
1. Povinnosti daného klubu (pověřené osoby) JSK ČSKe před zkouškou STV KYU
a. pozvat zkušebního komisaře nebo komisi v koordinaci s pořadatelem zkoušek
minimálně 7 pracovních dnů před termínem zkoušek, a to vložením zkoušky do
databáze ČUBU (ČSKe), která se nachází na internetové prezentaci www.cubu.info,
b. připravit řádně vyplněné zkušební protokoly ve dvou exemplářích vygenerovaných
systémem databáze ČUBU (ČSKe),
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c. připravit ke kontrole zkušebnímu komisaři platné průkazy karate zkoušených
cvičenců.
2. Povinnosti daného klubu (pověřené osoby) JSK ČSKe po zkoušce:

a. Neprodleně po zkoušce odevzdat ZK jednu kopii zkušebního protokolu.
b. Evidovat jednu kopii zkušebního protokolu, doklad o zaplacení zkušebního a
registračního poplatku ČSKe.

ČLÁNEK 12
Povinnosti a práva zkoušeného
1. Povinnosti zkoušeného před zkouškou a během zkoušky:
a. Nastoupit ke zkoušce v bílém, čistém Karate-Gi s příslušným OBI takové barvy, které
odpovídá nejvyššímu doposud dosaženému STV.
b. Zkoušený je povinen znát jednotlivé techniky kombinace kata nazpaměť včetně
jejich sledu i japonské terminologie. ZK může vydávat během zkoušky pokyny dle
vlastního rozhodnutí, zejména s ohledem na věk a celkovou vyspělost cvičence.
2. Práva zkoušeného:
a. Zkoušený má právo přeskočit jeden stupeň STV KYU a provést zkoušku na vyšší STV
v mezích pravidel daných směrnicí TMK ČSKe.
b. Dozvědět se výsledek zkoušky bezprostředně po zkoušce, při závěrečném
ceremoniálu.
c. V případě neúspěchu se dozvědět důvod a příčinu neúspěchu.
d. Mít řádně zaznamenanou úspěšnou zkouškou na STV ve svém průkazu.
e. Mít řádně zaznamenanou úspěšnou zkoušku na STV v databázi ČUBU (ČSKe).
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ČLÁNEK 13
Průběh zkoušky STV KYU
1. Zkoušky na STV by měly být, pokud to umožní místní podmínky, vždy veřejné. Místo pro
zkoušené a veřejnost určuje pořadatel po dohodě se ZK
2. Průběh zkoušky řídí ZK nebo předseda zkušební komise.
3. Každá zkouška začíná společným nástupem a končí slavnostním vyhlášením výsledků všech
zúčastněných.
4. Každá zkouška se důsledně řídí pravidly etikety karate-do. Jsou-li tato pravidla některými z
účastníků nebo přihlížející veřejnosti porušena, má právo pořadatel, zkušební komisař, resp.
předseda komise zkoušky přerušit nebo ukončit. Zkušební poplatky propadají a komisařům
vznikají stejné nároky, jako kdyby byla zkouška řádně dokončena (cestovné, nocležné, diety,
honorář). Dojde-li k tomuto extrémnímu případu je povinen pořadatel a ZK (komise) sepsat
zápis, který v kopii zašle komisi TMK JSK ČSKe.
5. Průběh zkoušky STV se řídí dle aktuálního ustanovení Zkušební řádu TMK ČSKe a TMK JSK
ČSKe včetně technické části daného stylu.
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Přílohy:
Žádost o přidělení/prodloužení licence trenéra JSK ČSKe z.s.

Internet: www.karate-jmk.cz
E-mail: office@karate-jmk.cz

Sídlo: Spálená 480/3, Trnitá
602 00 Brno-střed
(13)

Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s.
Korespondence: Tábory 13, 693 01 Hustopeče, IČ 04190866

Komise TMK JSK ČSKe, email: tmk@karate-jmk.cz

Žádost o přidělení/prodloužení* licence trenéra JSK ČSKe z.s.
Žádám o přidělení/prodloužení* regionální licence trenéra na základě splnění podmínek
dle platné směrnice TMK JSK ČSKe z.s.
Sportovní klub:

Bushido Killer z.s.

Jméno a příjmení:

Prof. Petr Novák, CSc.

Datum narození:

1.1.1918

Délka sportovní činnosti:

5 let

STV:

3.kyu

Regionální třída:

Trenér III. třídy / Trenér IV.třídy (Asistent Trenéra)*

Současné číslo licence:

JSKCSKe 2020/30151

Seminární práce:

Rozvoj technik karate u začátečníků

Termín vypracování:

1.5.1920

Seznam absolvovaných školení v posledním roce:
Datum:

Název školení:

23.11.-5.12.1923

Hlavní školení TMK ČSKe – Brno (7kreditů)

5.5.1924

Svalové řetězce (4 kredity)

8.9.1925

Motivace ve sportovním tréninku (2 kredity)

V …………………..

dne ……………..
---------------------------------------podpis

* nehodící se škrtněte
**žádost zašlete elektronicky na e-mail: tmk@karate-jmk.cz
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