
USNESENÍ z řádné 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 20. listopadu 2019 od 17:00na sekretariátu svazu (Nad kapličkou 3378/17, 100 00 

Praha 10). 

 

 

Přítomní: dle prezenční listiny – 16 delegátů s hlasem rozhodujícím 

 

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

U2: VH schvaluje jednací řádtak jak byl předložen. 

U3: VH schvaluje tříčlenné pracovní předsednictvo ve složení – Richard Růžička, Slavomír 

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

U4: VH schvaluje návrhovou komisi ve složení – Petra Adamiecová, Jana Konečná a Jiří Fencl. 

U5: VH schvaluje mandátovou komisi ve složení – Prajzlerová Marie, Eliška Vaníčková, Jan 

Kalkuš. 

U6: VH schvaluje jako zapisovatele Petru Adamiecovou. 

U7: VH schvaluje jako ověřovatele zápisuJanu Konečnou. 

U8: VH schvaluje zprávu mandátové komise. 

U9: VH schvaluje zprávu za rok 2018 a 2019 prezidenta svazu. 

U10: VH schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2018 a 2019 viceprezidenta pro ekonomiku. 

U11: VH bere na vědomí zprávu viceprezidenta pro sport. 

U12: VH bere na vědomí zprávu rady reprezentace a talentované mládeže. 

U13: VH bere na vědomí zprávu trenérsko-metodické komise. 

U14: VH bere na vědomí zprávu komise STK. 

U15: VH bere na vědomí zprávu komise rozhodčích. 

U16: VH bere na vědomí zprávu mediální komise. 

U17: VH bere na vědomí zprávu disciplinární komise. 

U18: VH schvaluje zprávu od předsedy kontrolní komise, kterou přednesl Richard Růžička. 

U19: VH ukládá Richardu Růžičkovi a Jiřímu Fenclovi aby společně dořešili termín semináře Akity 

senseie na samostatném jednání. 



U21: VH bere na vědomí informace o tom, že v roce 2020 bude šéfinstruktor svazu H.Ochi slavit 

80 let a zároveň, že Český svaz karate JKA bude slavit 25. výročí od založení, které vyvrcholí 

v listopadu konáním MČR JKA. 

U22: VH schvaluje návrh usnesení VH. 

 

 

Zapsala:  Petra Adamiecová   podpis: ___________________ 

 

Ověřovatel zápisu: Jana Konečná    podpis: ___________________ 

 

 


