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STANOVY SPOLKU – DODATEK č. 1 

Českého svazu karate JKA, z.s. 
 

Článek I.  

Předmět dodatku 

 

Na základě usnesení Valné hromady JKA ČR ze dne 4. 6. 2021 se mění stávající znění 

Stanov JKA ČR ze dne 7. 12. 2017 takto:  

 

V Části III. ORGÁNY SPOLKU, se Článek XVI. Valná hromada JKA ČR doplňuje o ustanovení:  

20.  Rozhodování s využitím technických prostředků   

20.1. Valná hromada může přijímat všechna rozhodnutí spadající do její působnosti 

také s využitím technických prostředků, a to prostřednictvím online videokonference 

či jiných vhodných technických prostředků (dále též jen „online VH“). Svolání a průběh 

online VH zabezpečuje prezidium prostřednictvím jím zvolené technické platformy. 

Pozvánka na online VH bude členům zaslána prostřednictvím členy poskytnutých e-

mailových adres a rovněž listovní poštou nebo zveřejněním na oficiálních internetových 

stránkách, a to nejpozději 30 dnů před datem konání online VH. Požádá-li o to 

nadpoloviční většina členů JKA ČR, musí prezidium online VH pozastavit a přikázat návrh 

usnesení k novému projednání na jednání Valné hromady. Bližší podmínky konání online 

VH upravuje jednací řád pro jednání konaná s využitím technických prostředků a v jeho 

mezích je dále upřesňuje a doplňuje v závislosti na zvoleném technickém řešení 

prezidium při svolávání online VH. 

20.2.  Na otázky působnosti, účasti, usnášeníschopnosti a na způsob přijetí usnesení 

prostřednictvím online VH se vztahují obecně stanovené podmínky dle platných 

Stanov JKA ČR tak, jak jsou uvedeny ve článku XVI., odst. 1. až odst. 19, není-li dále 

uvedeno jinak. Z online VH se pořizuje zápis o schváleném usnesení, který bude 

rozeslán všem členům a archivován stejným způsobem jako zápisy zasedání Valné 

hromady.  

20.3.  Delegát se pro účely účasti na online VH prokazuje písemným potvrzením podepsaným 

statutárním zástupcem člena, který jej na valnou hromadu vysílá jako svého zástupce, 

přičemž v tomto písemném potvrzení musí být výslovně uvedeno, že je delegát pověřen 

členem k účasti na konkrétní online VH specifikované datem jejího konání. Podpisem 

písemného potvrzení statutární zástupce člena stvrzuje, že volba či určení delegáta 

proběhla řádně a v souladu s jeho vnitřními předpisy. Písemné potvrzení statutárního 

zástupce s platností originálu musí být doručeno prezidiu osobně, listovní poštou 

nebo elektronicky (podepsané uznávaným elektronickým podpisem, případně 

konvertované do elektronické podoby) či prostřednictvím datové schránky hlasujícího 

subjektu nejpozději do zahájení online VH.  

20.4.  Hlasování o návrhu usnesení probíhá v rámci online VH v souladu s podmínkami jejího 

konání, uvedenými v pozvánce na online VH. Před hlasováním na online VH se má každý 

z řádných delegátů VH s hlasem rozhodujícím právo k návrhu usnesení vyjádřit.  

21.  Rozhodování per rollam  

21.1. Valná hromada může přijímat všechna rozhodnutí spadající do její působnosti také per 

rollam (mimo zasedání), a to prostřednictvím listovní či e-mailové korespondence 
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nebo prostřednictvím datové schránky (dále též jen „VH per rollam“). Oznámení o 

rozhodování VH per rollam bude členům zasláno prostřednictvím poskytnutých e-

mailových adres a rovněž listovní poštou. Kromě obecných náležitostí bude oznámení 

obsahovat též návrh usnesení, o kterém bude hlasováno (včetně případných podkladů 

potřebných pro posouzení návrhu nebo alespoň údaje o tom, kde jsou tyto podklady 

dostupné k nahlédnutí), a určení lhůty, v níž se lze k navrhovanému usnesení vyjádřit. 

Tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů od odeslání oznámení o rozhodování VH per 

rollam. Požádá-li o to písemně nadpoloviční většina členů JKA ČR, musí prezidium 

proces rozhodování VH per rollam pozastavit a přikázat návrh usnesení k projednání na 

jednání nejbližší Valné hromady nebo online VH. Písemná žádost musí být prezidiu 

doručena podepsaná nadpoloviční většinou členů JKA ČR s hlasovacím právem na 

Valné hromadě a musí mít platnost originálu.  

21.3.  Na otázky působnosti, usnášeníschopnosti, zastoupení delegáty a na způsob přijetí 

usnesení prostřednictvím rozhodování VH per rollam se vztahují obecně stanovené 

podmínky dle platných Stanov JKA ČR tak, jak jsou uvedeny ve článku XVI., odst. 1. 

až odst. 19. 

21.4.  Hlasování o návrhu usnesení probíhá písemnou formou. K platnosti hlasování se 

vyžaduje písemné vyjádření souhlasu člena s platností originálu doručené prezidiu 

ve stanovené lhůtě (s uvedením dne, měsíce a roku) osobně či listovní poštou 

podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu usnesení nebo 

elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem, konvertované do 

elektronické podoby či odeslané prostřednictvím datové schránky hlasující osoby. 

Nezbytnou přílohou hlasování o návrhu usnesení přijímaného rozhodnutím VH per rollam 

je písemné potvrzení podepsané statutárním zástupcem člena, který daného delegáta 

k hlasování pověřuje, přičemž v tomto písemném potvrzení musí být výslovně uvedeno, 

že je delegát pověřen členem k hlasování při přijímání rozhodnutí VH per rollam a 

specifikované datem jejího konání. Podpisem písemného potvrzení statutární zástupce 

člena stvrzuje, že volba či určení delegáta proběhla řádně a v souladu s jeho vnitřními 

předpisy. 

21.5.  Nedoručí-li delegát hlasujícího člena ve lhůtě podle odst. 21.5. tohoto článku prezidiu 

písemné vyjádření k návrhu usnesení, platí že s návrhem nesouhlasí. K písemnému 

vyjádření došlému po stanovené lhůtě či bez přiloženého potvrzení o pověření delegáta  

dle bodu odst. 21.4. tohoto článku se nepřihlíží.  

21.6.  S výsledkem hlasování budou členové seznámeni prezidiem bez zbytečného odkladu, 

a pokud bylo usnesení přijato, bude oznámen celý obsah přijatého usnesení všem 

členům písemně nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro doručení souhlasu 

s návrhem usnesení poslednímu členovi. Neučiní-li tak prezidium bez zbytečného 

odkladu, může oznámení učinit na náklady JKA ČR ten, kdo usnesení navrhl.“  

 
V Části III. ORGÁNY SPOLKU, se Článek XVIII. Celorepublikový výbor JKAČR doplňuje o ustanovení:  

11.  Rozhodování s využitím technických prostředků a per rollam   

11.1. Rozhodování celorepublikového výboru může probíhat též s využitím technických 

prostředků, a to prostřednictvím online videokonference (dále též jen „online CV“), 

nebo per rollam, prostřednictvím listovní či e-mailové korespondence (dále též jen „CV 

per rollam“).  

11.2.  Na otázky působnosti, účasti, usnášeníschopnosti a na způsob přijetí usnesení 

prostřednictvím online CV nebo CV per rollam se vztahují podmínky dle platných 

Stanov JKA ČR tak, jak jsou uvedeny ve článku XVIII., odst. 1. až odst. 10, není-li dále 
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stanoveno jinak. Celorepublikový výbor může přijmout jednací řád, kterým blíže upraví 

podmínky online CV. Z online CV a o CV per rollam se pořizuje zápis, který vyhotoví a 

podepíše zapisovatel zvolený celorepublikovým výborem. Přílohou zápisu je seznam 

přítomných, případně seznam zúčastněných na hlasování per rollam. Zápis z online CV 

musí obsahovat datum a způsob konání online CV, soupis projednávaných otázek a 

všech přijatých rozhodnutí a vnitřních předpisů. Zápis z CV per rollam musí obsahovat 

datum konání CV per rollam a soupis přijatých rozhodnutí a vnitřních předpisů.  

 

Online CV 

11.3.  Svolání a průběh online CV zabezpečuje prezidium prostřednictvím zvolené technické 

platformy. Pozvánka na online CV bude členům CV zaslána prostřednictvím jimi 

poskytnutých e-mailových adres a rovněž listovní poštou, a to nejpozději 7 dnů před 

datem konání online CV. Bližší technické podmínky online CV stanoví v závislosti na 

zvoleném technickém řešení prezidium při svolávání online CV. 

11.4.  Hlasování během online CV probíhá formou online videokonference či jiných vhodných 

technických prostředků. S výsledkem hlasování budou zúčastnění členové seznámeni 

ihned po ukončení hlasování, příp. bez zbytečného odkladu. Přijatá rozhodnutí a další 

interní dokumenty a předpisy schvalované celorepublikovým výborem v rámci 

jeho působnosti budou komunikována stejným způsobem jako v případě 

celorepublikového výboru, který neprobíhá mimo zasedání. O své činnosti bude 

celorepublikový výbor informovat členy JKA ČR prostřednictvím oficiálních internetových 

stránek.  

 

CV per rollam  

11.5. Oznámení o přijímání rozhodnutí pomocí CV per rollam bude členům zasláno 

prostřednictvím jimi poskytnutých e-mailových adres a rovněž listovní poštou. Kromě 

obecných náležitostí bude oznámení obsahovat též návrh rozhodnutí, o kterém bude 

hlasováno, případně návrh vnitřního předpisu, který má být přijat; a určení lhůty, v níž se 

lze k navrhovanému vyjádřit. Tato lhůta nesmí skončit dříve než 3 dny před datem konání 

CV per rollam.  

11.6.  K platnosti hlasování o návrhu v rámci CV per rollam se vyžaduje písemné vyjádření 

souhlasu člena s platností originálu doručené prezidiu ve stanovené lhůtě (s uvedením 

dne, měsíce a roku) osobně či listovní poštou podepsané vlastní rukou na listině 

obsahující plné znění návrhu usnesení nebo elektronicky podepsané uznávaným 

elektronickým podpisem, konvertované do elektronické podoby či odeslané 

prostřednictvím datové schránky hlasující osoby.  

11.7.  Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 11.6. tohoto článku prezidiu písemné vyjádření k 

návrhu rozhodnutí nebo vnitřního předpisu, platí že s návrhem nesouhlasí. K písemnému 

vyjádření došlému po stanovené lhůtě se nepřihlíží.  

11.8.  S výsledkem hlasování CV per rollam budou členové seznámeni bez zbytečného odkladu 

a pokud bylo rozhodnutí (příp. vnitřní předpis atp.) přijato, bude oznámen celý jeho obsah 

všem členům písemně bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro doručení souhlasu 

s návrhem usnesení poslednímu členovi. Přijatá rozhodnutí a další interní dokumenty 

a předpisy schvalované celorepublikovým výborem v rámci jeho působnosti budou 

komunikována stejným způsobem jako v případě celorepublikového výboru, 

který neprobíhá mimo zasedání. O své činnosti bude celorepublikový výbor informovat 

členy JKA ČR prostřednictvím oficiálních internetových stránek.  
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V Části III. ORGÁNY SPOLKU, se Článek XVII. Prezidium JKA ČR doplňuje o ustanovení:  

14.  Prezidium může rozhodovat též s využitím technických prostředků, a to prostřednictvím online 

videokonference či jiných vhodných technických prostředků. Podrobnosti si prezidium může 

upravit interním předpisem.  

 
V Části III. ORGÁNY SPOLKU, se Článek XIX. Kontrolní komise JKA ČR doplňuje o ustanovení:  

8.  Kontrolní komise může rozhodovat též s využitím technických prostředků, a to prostřednictvím 

online videokonference či jiných vhodných technických prostředků, a per rollam. Podrobnosti si 

kontrolní komise může upravit interním předpisem.  

 
Zbývající ustanovení Stanov JKA ČR zůstávají beze změn v platnosti.  

 

Článek II.  

Účinnost  

Tento dodatek Stanov JKA ČR nabývá účinnosti dnem  4. 6. 2021.  

 

 

V Praze dne 4.6.2021  

 

______________________ 

Richard Růžička  

Prezident JKA ČR 

 


