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Důvodová zpráva k návrhu změny stanov ČSKe předkládanému ke schválení 

valné hromadě na jejím zasedání dne 12. 1. 2023 

 

K čl. IV. odst. 7. – Navrhovaná změna reflektuje skutečnost, že ČSKe již není členem organizací World 

Associates of Sporting Organizations (WASO) a Evropské unie bojových sportů (EUBS). 

K čl. V. odst. 1., čl. XVI. odst. 3., čl. XVII. odst. 17., pododst. 17.3., čl. XVIII. odst. 2.,  čl. XXII. odst. 3., 

čl. XXIII. odst. 2. – Je navrhována změna názvu pozic vybraných členů prezidia. Namísto dosavadního 

názvu pozice „viceprezident pro ekonomiku“ je navrhováno zkrácení na „viceprezident“, v případě 

názvu pozice „viceprezident pro sport“ je navrhována změna názvu na „generální sekretář“. Jedná se o 

formulační změnu bez vlivu na obsah a faktický výkon funkce na těchto pozicích. Navrhovaná změna 

názvosloví má mimo jiné zohlednit skutečnost, že náplň funkce viceprezidenta je širší, než je oblast 

ekonomiky. Jde-li o pozici generální sekretáře, jde o pozici, která se objevuje v řadě sportovní svazů. 

Jedná se opět o přesnější označení, než je dosavadní název viceprezident pro sport.  

K čl. VI. odst. 5. – Je navrhováno formulační upřesnění podmínek tzv. fikce doručení zásilky pro případ, 

kdy si adresát nevyzvedne doručovanou zásilku ani ve stanovené lhůtě určené k jejímu vyzvednutí u 

provozovatele poštovních služeb. 

K čl. VIII. odst. 1., k čl. IX. odst. 5., k čl. XII. odst. 7., k čl. XIV. odst. 3. a 5., k čl. XV. odst. 1, pododst. 

1.9., čl. XVII. odst. 3. – ČSKe eviduje sportovní oddíly, které z nejrůznějších důvodů nejsou sdruženy 

v krajském svazu působícím v kraji, kde mají sídlo. Tyto situaci zpravidla vznikají v důsledku 

neschopnosti řádně komunikovat s dotčenými krajskými svazy, případně v důsledku sporu mezi 

zástupci sportovního oddílu a daného krajského svazu. ČSKe má v rámci podpory karate v ČR zájem, 

aby i takové sportovní oddíly měly možnost praktikovat karate pod záštitou ČSKe a chce tyto situace 

řešit. Primárním nástrojem pro řešení těchto situací má být podpora vzájemné komunikace mezi 

krajským svazem a těmito oddíly, případně smírné jednání, je-li mezi těmito subjekty nějaký konflikt. 

Ideálním řešením z pohledu ČSKe je, aby se sportovní oddíl stal členem příslušného krajského svazu 

podle svého sídla. Nebude-li to možné, ČSKe chce těmto krajsky nesdruženým sportovním oddílům 

umožnit provozovat karate pod záštitou ČSKe tak, že se stanou přímými členy ČSKe. Toto řešení má být 

až krajním řešením, nepodaří-li se zajistit, aby se sportovní oddíl stal členem příslušného krajského 

svazu. 

V této souvislosti se navrhuje nově rozlišovat dvojí individuální členství právnických osob, a to na 

členství s hlasem rozhodujícím a bez hlasu rozhodujícího. Členství sportovního oddílů je zamýšleno 

pouze jako individuální členství právnické osoby bez hlasu rozhodujícího. Sportovní oddíl se tedy bude 

moci zúčastnit valné hromady prostřednictvím jednoho svého delegáta, avšak bez hlasu rozhodujícího. 

Sportovní oddíly se tedy nebudou podílet na rozhodování valné hromady. Uvedené se nedotkne již 

přijatých sportovních oddílů za účinnosti dosavadních stanov, kde se počítá se zachováním 

dosavadního postavení. 

Smyslem je umožnit těmto sportovním oddílům účastnit se sportovních akcí pořádaných ČSKe, připojit 

se k databázi ČUBU, aj. Tyto sportovní oddíly však budou mít oproti krajským svazům pouze omezené 

práva, např. se jim nebude vracet členský poplatek, který se vrací krajským svazům za odebrané 

známky. Podrobnosti upraví vnitřní předpis ČSKe.  

I po vzniku členství sportovního oddílu v ČSKe by mělo být usilováno o to, aby se sportovní oddíl stal 

členem příslušného krajského svazu podle svého sídla. Přímé členství v ČSKe by tedy mělo představovat 

spíše výjimečné a zároveň ideálně pouze dočasné (provizorní) řešení. To je implicitně vyjádřeno i 
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v nově vloženém důvodu zániku členství v ČSKe, který se týká pouze těchto sportovních oddílů. Jejich 

členství v ČSKe zanikne také v případě vzniku jejich členství v krajském svazu.  

K čl. VIII. odst. 2. – Je navrhováno doplnění definice krajského svazu s ohledem na jeho územní 

působnost. 

K čl. VIII. odst. 4., k čl. IX. odst. 8. a 9., k čl. XII. odst. 1., 3., čl. XV. odst. 8. a 9., XVII. odst. 2. – navrhuje 

výslovně upravit status členů krajských svazů v ČSKe, tj. především sportovců, sportovních oddílů. 

Navrhovaná úprava po vzoru jiných velkých sportovních svazů v ČR navrhuje umožnit všem členům stát 

se členy ČSKe. Členství je navrhováno jako přidružené, tj. odvíjející se od primárního členství v krajských 

svazech. Vznik členství by mělo být realizováno neformálně prostřednictvím databáze ČSKe. Za tím 

účelem dojde k aktualizaci vzorového formuláře s tím, že nově bude doplněno prohlášení pro dotčenou 

osobu se souhlasem vzniku členství v ČSKe.  

K čl. IX. odst. 4. – Navrhuje se doplnit, že přímé členství fyzické osoby v ČSKe jakožto střešní organizace 

sdružující primárně krajské svazy, má být spíše výjimkou a má mít povahu spíše „čestného členství“. 

K čl. XII. odst. 2. – Oprava písařské chyby. 

K čl. XII. odst. 3. – Jedná se o aktualizaci zohledňující, že zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, byl s účinností od 24. dubna 2019 zrušen a nahrazen zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, který do českého právního řádu implementoval pravidla dle Obecného nařízení EU, 

tzv. GDPR.   

K čl. XV. odst. 1. pododst. 1.9. – Formulační upřesnění.  

K čl. XVI. odst. 1. – Formulační upřesnění. 

K čl. XVI. odst. 4. – Navrhované znění nového odst. 4 má za cíl zachovat jednotu funkčního období 

orgánu jako celku, tj. aby z důvodu předčasného zániku funkce u některého / některých z členů 

voleného orgánu a následné volby nového člena nedošlo rozdělení délky funkčních období jednotlivých 

členů tak, že každému z členů voleného orgánu uplyne funkční období v jinou dobu. Taková situace by 

v konečném důsledku vedla k nutnosti uskutečňovat častěji a ve větším množství volební valné 

hromady, což by se projevilo též ve zvýšených nákladech ČSKe spojených s realizací valných hromad. 

K čl. XVII. odst. 4. – Doposud platilo pro zastoupení krajských svazů na valné hromadě pravidlo „kolik 

hlasů, tolik delegátů“. Navrhuje se v rámci větší flexibility, aby si krajské svazy samostatně rozhodovaly 

v rámci množství hlasů, které mají k dispozici, kolik delegátů vyšlou na valnou hromadu. Toto 

samostatné uvážení krajských svazů je pak limitováno dvěma pravidly. Každý delegát musí mít 

minimálně 1 hlas (tj. nelze vyslat na valnou hromadu delegáta bez hlasu) a celkový součet hlasů všech 

delegátů nesmí překročit stanovený počet hlasů, který má daný krajský svaz pro konkrétní valnou 

hromadu k dispozici. V rámci těchto limitů je pak věcí každého krajského svazu, aby rozhodl, kolik 

delegátů a s jak silným mandátem (počtem hlasů) na valnou hromadu vyšle. Pro zachování 

přehlednosti a předcházení případným nejasnostem a nedopatřením se navrhuje, aby po zahájení 

valné hromady již nebylo možné měnit počet delegátů ani počet hlasů připadajících konkrétnímu 

delegátovi. 

Ilustrační příklad pro krajský svaz, který má dle výpočtu 10 hlasů pro valnou hromadu: 

Varianta 1 = 10 delegátů, každý delegát 1 hlas; 

Varianta 2 = 2 delegáti, každý 5 hlasů; 

Varianta 3 = 1 delegát - 5 hlasů, 2 delegáti - 2 hlasy, 1 delegát - 1 hlas. 
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K čl. XVII odst. 5 až 14 – Jedná se o změny související se změnou navrhovanou k čl. XVII. odst. 4., tj. 

zavedení práva krajských svazů určovat, kolik delegátů a s jakým množstvím hlasů vyšle na valnou 

hromadu. 

K čl. XVIII. odst. 1. – Formulační úprava, které zjednodušuje text.  

K čl. XVIII. odst. 7. - Oprava písařské chyby. 

K čl. XVIII. odst. 10. -  Formulační úprava zjednodušuje postup při realizaci tzv. per rollam (dálkového) 

hlasování. Zároveň je pro praktické potřeby rozšířena možnost realizace dálkového hlasování nejen 

prostřednictvím e-mailu, ale i dalších komunikačních prostředků umožňujících komunikace na dálku 

(např. videokonference).  

K čl. XVIII. odst. 14. a XIX. odst. 4. – Navrhuje se omezení účasti v odborných komisích aplikovat pouze 

na členy prezidia, nikoliv i na ostatní členy výkonného výboru. 

K čl. XIX. odst. 1 a čl. XXII. odst. 1 – navrhuje se doplnit, že do působnosti výkonného výboru patří též 

schvalování rozpočtu ČSKe na příslušné období a recipročně s tím i následné schvalování zprávy o 

hospodaření za předchozí účetní období. 

K čl. XIX. odst. 6. – Navrhuje se výslovné zakotvení zákonné možnosti tzv. koopetace náhradního člena 

výkonného výboru. Koopetace jinými slovy znamená, že zbývající členové výkonného výboru sami zvolí 

náhradníka za člena, u něhož předčasně skončil výkon funkce. Funkční období náhradníka je pak 

limitováno zbývající dobou funkčního období nahrazovaného člena.  Oproti zákonné úpravě je 

koopetace v tomto případě modifikována (zúžena) tak, že ji lze uplatnit pouze u jednoho člena 

výkonného výboru za jedno funkční období (tj. mezi dvěma volbami VH). Uvedený postup nelze 

aplikovat při odvolání člena výkonného výboru valnou hromadou, kdy se v takovém případě 

předpokládá, že valná hromada zároveň sama zvolí náhradníka za člena, kterého odvolala. Smyslem 

tohoto ustanovení je předejít nutnosti v těchto případech vždy svolávat volební valnou hromadu za 

účelem volby náhradníka a tím snížit náklady na realizaci valných hromad. Tímto návrhem však není 

zasahováno do pravomoci valné hromady volit členy výkonného výboru, neboť funkční období 

kooptovaného člena výkonného výboru skončí též nejbližším zasedáním volební valné hromady. 

Koopetace tedy představuje pouze praktické dočasné řešení pro uvedené případy.  

K čl. XIX. odst. 7 – Navrhuje se zvýšit minimální počet zasedání výkonného výboru v kalendářním roce 

z dosavadních 2 na 4.  

K čl. XIX. odst. 8. a odst. 9. – Navrhuje se obdobně jako u prezidia zavést možnost hlasování per rollam 

(dálkově). Zkušenosti s omezeními pohybu z „doby covidové“, které znemožňovala nebo 

znesnadňovala možnosti shromažďování a konání zasedání vyžadujících fyzickou přítomnost osob na 

jednom místě, ukázaly, že se jedná o praktický nástroj, jenž umožňuje operativně reagovat na aktuální 

situaci a flexibilně rozhodovat.  

K čl. XXI. odst. 3., pododst. 3.5. – Navrhuje se v nově vloženém pododst. 3.5. doplnit do stanov komisi 

pro talentovanou mládež jako jednu z odborných komisí ČSKe. 

Ke zrušení čl. XXIII. odst. 3. až 6. – Navrhuje se zrušení těchto již obsoletních ustanovení, neboť již 

nejsou aktuální a jejich význam se již vyčerpal.  

 


