
Usnesení z volební valné hromady 

Českého svazu karate JKA 

Konané dne 07. 12. 2017 v Praze 
 

 

Přítomní: dle prezenční listiny – 13 delegátů s hlasem rozhodujícím 

U1: VH schvaluje přítomnost hostů na VH v počtu 6 osob – Radovan Vítámvás, Marie 

Prajzlerová, Pavel Znamenáček, Eliška Vaníčková, Petra Adamiecová a Eva Buzková. 

U2: VH schvaluje program jednání tak, jak byl předložen. 

U3: VH schvaluje jednací řádse změnou v bodě jedna, kdy termín doručení kandidátek na 

sekretariát svazu byl prodloužen až do dne konání VH. 

U4: VH schvaluje volební řád tak jak byl předložen. 

U5: VH schvaluje tříčlenné pracovní předsednictvo ve složení – Karel Strnad, Slavomír Svoboda 

a Josef Patík. 

U6: VH schvaluje návrhovou komisi ve složení – Petra Adamiecová, Josef Patíka, Jiří Fencl. 

U7: VH schvaluje volební komisi ve složení – Jana Konečná, Stanislav Bílý a Jan Steklý. 

U8: VH schvaluje mandátovou komisi ve složení – Slavomír Svoboda, Eliška Vaníčková, Jaroslav 

Mléčka. 

U9: VH schvaluje jako zapisovatele Petru Adamiecovou. 

U10: VH schvaluje jako ověřovatele zápisu Ondřeje Zemana. 

U11: VH bere na vědomí zprávy předsedy svazu, hospodáře svazu, zprávu reprezentace a 

činnosti mládeže, komise rozhodčích, kontrolní komise. 

U12: VH hromada schvaluje k novelizaci stanov dokument, který zaslal pan Richard Růžička – 

předseda Karlovarského svazu karate JKA. 

U13: VH hromada neschvaluje novelizaci stanov jako celek a o jednotlivých změnách bude 

hlasováno. 

U14: Návrh na vyškrtnutí bodu 2 v článku XII nebyl přijat. 

U15: Návrh na vyškrtnutí textu v bodě 3 v článku XIII nebyl přijat. 

U16: Návrh na doplnění bodu 13 do článku XVII, že předseda krajského svazu nesmí být členem 

prezidia svazu, se schvaluje. 

U17: VH schvaluje návrh na změnu v článku XVII bod 3.3, který je doplněn o „a předkládá 

k projednání celorepublikovému výboru“ a v článku XVIII bod 3.4 změněn na „projednává 

návrhy prezidia na obsazení odborných a ostatních komisí. 



U18: VH schvaluje návrh na doplnění článku XVIII bod 6 o text – „Prezidium dále svolává 

celorepublikový výbor na základě předložené žádosti minimálně 1/3 členů 

celorepublikového výboru. 

U19: VH schvaluje novelizaci stanov s výše uvedenými schválenými změnami. 

U20: VH schvaluje veřejnou volbu. 

U21: VH volí Richarda Růžičku jako prezidenta svazu karate JKA. 

U22: VH volí jako viceprezidenta pro ekonomiku pana Slavomíra Svobodu a jako viceprezidenta 

pro sport pana Josefa Patíka. 

U23: VH volí jako předsedu kontrolní komise pana Karla Strnada. 

U24: VH zvolila dva členy kontrolní komise ve složení Pavel Beneš a Tomáš Heřman. 

U25: VH schválila návrh usnesení. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Petra Adamiecová   podpis: ___________________ 

 

Ověřovatel zápisu: Ondřej Zeman    podpis: ___________________ 

 

 

 


