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Účel

Tento organizační řád definuje náplň práce členů výkonného výboru,
kontrolní a revizní komise a funkci shromáždění oddílů a klubů České unie
Dento Karate-do (ČUDK).

2

Výkonný výbor
Je operativním orgánem ČUDK zabezpečujícím činnost v období mezi

dvěma valnými hromadami. Předsedu výkonného výboru volí valná hromada
ČUDK. Členy výkonného výboru (VV) a zkušební komisaře do svých funkcí
jmenuje předseda výkonného výboru ČUDK.
Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát
měsíčně. O jednotlivých rozhodnutích výkonného výboru se hlasuje. V případě
sudého počtu členů výkonného výboru náleží předsedovi dva hlasy. Za svou
činnost se výkonný výbor zodpovídá valné hromadě ČUDK.
Podle potřeb a možností výkonný výbor zřizuje odborné komise.
Odborné komise jmenuje a odvolává předseda výkonného výboru na návrh
členů výkonného výboru ČUDK. Předsedové odborných komisí mohou být
jmenováni předsedou ČUDK členy výkonného výboru.
2.1

Složení výkonného výboru:
a) Předsednictvo:
• předseda výkonného výboru ČUDK,
• 1. místopředseda (předseda trenérsko metodické komise),
•

2. místopředseda (předseda kolegia Danů).

b) Odborné komise a orgány:
• tajemník,
• předseda komise ekonomické,
•
•
•
2.2

předseda komise propagační,
předseda komise organizační,
předseda komise disciplinární atd.

Předseda výkonného výboru

Funkční období předsedy výkonného výboru, v souladu se stanovami1,
činí pět let. Je oprávněn jednat samostatně s orgány státní správy a samosprávy

1

Stanovy ČUDK článek 7.5
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a dalšími organizacemi jménem ČUDK. Řídí a koordinuje činnost výkonného
výboru, řídí mezinárodní vztahy, spolupracuje s dalšími organizacemi
obdobného zaměření. Dle potřeby svolává shromáždění všech oddílů, neboli
plénum ČUDK.
2.3

Předseda komise trenérsko metodické - 1. místopředseda VV

Je jmenován a odvoláván z funkce předsedou výkonného výboru ČUDK.
Řídí, organizuje a vyhodnocuje školení trenérů a vede aktualizovanou databázi
všech trenérů a instruktorů unie. Navrhuje, aktualizuje a předkládá ke
schválení výkonnému výboru pravidla řízení a práce trenérsko metodické
komise. Navrhuje předsedovi výkonného výboru složení trenérsko metodické
komise. Aktivně se účastní přípravy kalendáře unie. Navrhuje termíny, obsah
a lektory školení a seminářů. Je zodpovědný za odbornou úroveň školení
a seminářů a tím celého systému vzdělávání v ČUDK.
2.4

Předseda kolegia Danů – 2. místopředseda VV

Je jmenován a odvoláván z funkce předsedou výkonného výboru ČUDK.
Předkládá výkonnému výboru:
• návrh na jmenování a odvolání člena kolegia Danů,
•
•
•

návrh na jmenování a odvolání zkušebního komisaře,
návrhy na zlepšení úrovně zkušebních komisařů,
návrhy na aktualizaci zkušebního řádu a směrnice pro řízení
kolegia Danů.

Vede aktualizovanou databázi všech držitelů mistrovských technických
stupňů (Danů) ČUDK. Zabezpečuje vzdělávání zkušebních komisařů, pověřuje
zkušební komisaře provedením zkoušek na stupně technické vyspělosti (STV).
Společně s předsedou výkonného výboru ratifikuje udělení mistrovského
technického stupně Dan vydáním certifikátu ČUDK.
Kolegium Danů (rada starších) je poradním orgánem výkonného výboru
ČUDK, který formou zkoušek na STV prověřuje úspěšnost systému vzdělávání
v ČUDK, a který i v ostatních oblastech pomáhá výkonnému výboru při plnění
stanovených úkolů.
Předseda kolegia Danů odpovídá za činnost kolegia a za požadovanou
úroveň a objektivitu zkoušek na STV v ČUDK.
2.5

Tajemník výkonného výboru

Je jmenován a odvoláván z funkce předsedou výkonného výboru ČUDK.
Vede a archivuje korespondenci ČUDK ve spolupráci s předsedou, píše zápisy
ze zasedání výkonného výboru, shromáždění oddílů a dalších jednání.
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Předseda komise ekonomické

Je jmenován a odvoláván z funkce předsedou výkonného výboru ČUDK.
Provádí vyhodnocení efektivního využití finančních prostředků, uzavírá ve
spolupráci s předsedou výkonného výboru sponzorské smlouvy, připravuje
podklady pro činnost kontrolní a revizní komise a pro daňové přiznání. Eviduje
příspěvky členů ČUDK a platby za zkoušky, licence a odměny. Nese hmotnou
zodpovědnost za svěřené prostředky.
2.7

Předseda komise organizační

Je jmenován a odvoláván z funkce předsedou výkonného výboru ČUDK.
Na základě rozhodnutí výkonného výboru organizuje akce unie (semináře,
shromáždění oddílů, školení, zkoušky STV, exhibice atd.). Zajišťuje prostory
a materiální vybavení pro jednotlivé akce. Navrhuje výkonnému výboru
složení organizační komise. Aktivně se účastní přípravy kalendáře akcí unie,
projednává a potvrzuje zabezpečení dislokací pro jednotlivé akce.
2.8

Předseda komise disciplinární

Předsedu komise volí a odvolává valná hromada ČUDK. Funkční období
předsedy disciplinární komise činí pět let. Předseda disciplinární komise
navrhuje výkonnému výboru složení disciplinární komise. Komise řeší
problémy vzniklé v oblasti etiky tradičního Karate-do mezi členy ČUDK.

3

Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komisi volí a odvolává valná hromada ČUDK.
Kontrolní a revizní komise pracuje v tříčlenném složení, tvoří ji předseda a dva
členové. Funkční období kontrolní a revizní komise činí pět let. Komise sleduje
a kontroluje:
a) plnění usnesení valné hromady,
b) dodržování jednotlivých směrnic a pravidel ČUDK.
Vykonává revize finanční a hospodářské činnosti. Nesmí zasahovat do
pravomocí výkonného výboru a ani jej nenahrazuje. Člen kontrolní a revizní
komise nesmí být členem výkonného výboru ČUDK, ale může se účastnit jeho
zasedání.

4

Shromáždění oddílů a klubů ČUDK

Shromáždění (plénum) oddílů, klubů, škol, kroužků sdružených
v ČUDK se schází na základě výzvy předsedy výkonného výboru. Počet
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zástupců jednotlivých oddílů na shromáždění je dán klíčem, který je součástí
výzvy, minimálně však jeden člen za každý sdružený oddíl, klub.
Shromáždění využívá výkonný výbor jako pomocného nástroje při
řešení složitých problémů, k zjišťování názorů a rychlé informovanosti členské
základny.

5

Vznik kolektivního členství

Dle stanov ČUDK se každý oddíl, klub a obchodní společnost, které
provozují tradiční Karate-do, sebeobranu, případně další formy, může stát
členem ČUDK. Žádost podává písemně ČUDK, jehož výkonný výbor rozhodne
o přijetí či nepřijetí.
ČUDK u svých členů musí garantovat růst odborné úrovně vedení
výuky Karate-do (tréninků), proto jsou, pro členské oddíly a kluby, stanovena
vstupní kritéria. Do splnění těchto kritérií oddíl žádající o členství je v tzv.
čekatelském období, které trvá minimálně dva roky. V tomto období se musí
minimálně hlavní trenér žádajícího oddílu pravidelně zúčastňovat seminářů
trenérů ČUDK a úspěšně absolvovat doškolení školení trenérů organizované
ČUDK.
V čekatelském období nemá právo žádající oddíl, klub spolurozhodovat
o činnosti ČUDK a účastnit se valných hromad.
Tento organizační řád ČUDK byl schválen přípravným výborem v Brně
dne 2. ledna 2006.

--------------------------------------Aleš ROTH

------------------------------------Libor SKOUMAL

-----------------------------------------Ing. Milan HAŠKA, Ph.D.
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