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USNESENÍ ze zasedání volební valné hromady spolku  

Český svaz karate JKA, z.s. 
se sídlem Nad kapličkou 3378/17, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 63837277 

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6877 

(dále „spolek“) 

konaného dne 04. června 2021 od 13:00 na sekretariátu svazu (Nad kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 

10). 

 

 

Zasedání bylo svoláno v souladu se stanovami spolku prezidiem spolku rozesláním pozvánky členům 

Českého svazu karate JKA dne 29.04.2021 a vyvěšením na oficiálních internetových stránkách jka.cz 

 

 

U1: VH schvaluje program jednání tak, jak byl předložen. 

U2: VH schvaluje jednací řád tak jak byl předložen. 

U3: VH schvaluje volební řád tak jak byl předložen. 

U4: VH schvaluje tříčlenné pracovní předsednictvo ve složení – Richard Růžička, Slavomír 

Svoboda a Josef Patík. Jako řídící VH byl předsednictvem zvolen Richard Růžička. 

U5: VH schvaluje návrhovou komisi ve složení – Petra Adamiecová, Jana Konečná a Marie 

Prajzlerová. 

U6: VH schvaluje volební komisi ve složení – Karel Strnad, Eliška Vaníčková a Jiří Fencl. Jako 

řídící volební komise byl zvolen Jiří Fencl. 

U7: VH schvaluje mandátovou komisi ve složení – Jan Kalkuš, Roman Masopust a David Havlík. 

U8: VH schvaluje jako zapisovatele Petru Adamiecovou. 

U9: VH schvaluje jako ověřovatele zápisu Janu Konečnou. 

U10: VH schvaluje zprávu mandátové komise. 

U11: VH schvaluje jako hosta na VH Evu Buzkovou. 

U12: VH schvaluje zprávu za předchozí volební období prezidenta svazu. 

U13: VH schvaluje zprávu o hospodaření viceprezidenta pro ekonomiku. 

U14: VH bere na vědomí zprávu viceprezidenta pro sport. 

U15: VH schvaluje zprávu kontrolní komise. 

U16: VH bere na vědomí zprávy odborných komisí. 

U17: VH schvaluje dodatek novelizaci stanov tak, jak byla zaslána delegátům. 

U18: VH pověřuje prezidenta svazu Richarda Růžičku k registraci novelizace stanov u 

rejstříkového soudu. 
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U19: VH volí Richarda Růžičku jako prezidenta svazu karate JKA. 

U20: VH volí Slavomíra Svobodu jako viceprezidenta pro ekonomiku. 

U21: VH volí jako viceprezidenta pro sport pana Josefa Patíka. 

U22: VH volí člena kontrolní komise pana Tomáše Heřmana. 

U23: VH volí člena kontrolní komise pana Pavla Beneše. 

U24: VH volí člena kontrolní komise pana Karla Strnada. 

U25: VH volí předsedu kontrolní komise pana Karla Strnada. 

U26: VH schvaluje zvýšení ceny členské známky na 300,- Kč od roku 2022. 

U27: VH ukládá CV výboru projednat návrh KR na navýšení počtu mezinárodních rozhodčí. 

U28: VH schvaluje návrh usnesení z volební VH. 

 

 

 

Zapsala:  Petra Adamiecová   podpis: ___________________ 

 

Ověřovatel zápisu: Jana Konečná    podpis: ___________________ 

 

 


