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Zápis z řádné Valné hromady  

Česká Federace Aikidó z.s.  

Tento dokument je zápisem z Valné hromady České Federace 

Aikidó z.s, Na Topolce 10, 140 00 Praha 4, IČ 43003508 

ze dne 10. července roku 2021 

 

Valná hromada (dále jen „VH“) byla svolána v s souladu se stanovami České Federace aikidó z.s. 

(dále jen „ČFAI“) na den 10. července roku 2021 v 10: 00 hod. do Dojo Aikido Karlín na adrese 

Křižíkova 48, Praha 8 Karlín. 

Valná hromada za předchozí období (2019/2020) se nekonal z důvodu protiepidemických opatření. 

Program VH: 

1. prezentace a zahájení 

2. volba orgánů valné hromady a zapisovatele 

3. návrh a schválení programu valné hromady 

4. doplnění Stanov ČFAI – Rozhodování per rollam 

5. výroční zpráva o činnosti za rok 2020/2021 (zpráva prezidenta, technického komisaře, 

pokladníka a sekretáře ČFAI) 

6. volby do orgánů spolku na další funkční období 

7. návrh rozpočtu na období 2021/2022 a dokončení sezóny 2020/2021 (licence a zkoušky 

v průběhu července a srpna 2021, cena licenčních známek na období 2021/2022) 

8. diskuse dle podnětů členů sdružení 

9. návrh usnesení valné hromady 

11. schválení usnesení valné hromady a závěr 

k bodu 1. Prezence účastníků a  zahájení Valné hromady ČFAI prezidentem organizace 

VH zahájil cca v 10 hod. 40 min. prezident ČFAI Pavel Munzar a přivítal všechny přítomné a 

předal vedení VH Janu Marešovi, který představil návrh programu VH a provedl prezenci a ověření, 

zda je VH usnášeníschopná. 
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Na základě sečtení podpisů na prezenční listině konstatoval sekretář ČFAI, že na VH je přítomno 

18 zástupců z celkového počtu 23 klubů ČFAI disponujících 38 hlasy z 50 možných. Následně 

konstatoval, že VH je usnášeníschopná a je možné přistoupit k dalším bodům jednání.  

k bodu 2. volba orgánů valné hromady a zapisovatele  

Zapisovatelem byl navržen Jan Mareš a ověřovatelem zápisu je Pavel Munzar. 

Následně bylo o návrhu hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38   Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tento návrh byl schválen 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování.  

k bodu 3. návrh a schválení programu valné hromady 

Byl přednesen návrh na schválení programu VH dle programu, který byl součástí pozvánky a byl 

doplněn do konečné podoby, která je v úvodu zápisu. 

Následně bylo o návrhu hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38 Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tento návrh byl schválen 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování.  

k bodu 4. Rozhodování per rollam – doplnění stanov  

Byla navržena úprava stanov pro případ, že nebude možné jednat v přítomnosti zástupců klubů či 

dalších členů ČFAI. Jedná se o úpravu stanov a doplnění (vložení) článku XVII – Rozhodování per 

rollam. Po diskuzi a doplnění je text k hlasování následující: 

Rozhodování per rollam 

 Orgány spolku smějí v důvodných případech rozhodovat per rollam, např. prostřednictvím 

technických (zejména elektronických) prostředků. 

 Pravidla pro rozhodování per rollam jsou následující a platná pro všechny orgány spolku. 

Iniciátor rozhodování per rollam je povinen účastníkům jednání předem upřesnit podmínky 

jednání a hlasování, v případě, že jim nejsou již známy.   

 pro rozhodování prostřednictvím elektronické pošty platí: 

- lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je třídenní (3 pracovní dny), 

- každý z účastníků je svojí odpověď vždy povinen odeslat všem účastníkům, 

- u toho účastníka rozhodování, u něhož nedojde k hlasování a přitom jsou 

přiměřeně splněny podmínky pro jednání a provedení hlasování, se má za to, že 

se hlasování v daném případě zdržel, 

- iniciátor hlasování je povinen oznámit jeho výsledky nejpozději do 3 pracovních 

dnů po jeho skončení, 

 pro rozhodování při on-line účasti na jednání prostřednictvím videokonference 

(přítomnost účastníků obrazem i zvukem) nebo telekonference (přítomnost jen 

zvukem) platí: 

- z každého hlasování on-line bude pořizován záznam, na počátku hlasování 

iniciátor vyzve účastníky k projevení souhlasu s tím, že bude pořizován záznam, 
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pokud nebude vysloven souhlas bude se mít za to, že se hlasování v jednotlivých 

bodech zdržel,   

- hlasování se provádí bezprostředně po výzvě k hlasování, jako při osobním 

jednání, před každým hlasováním jeho iniciátor stanoví způsob, jakým bude 

provedeno, a to: 

- buď zdvižením ruky (podmíněno dostačujícími podmínkami přenosu obrazu),  

- nebo vyslovením jednoho z výroků „pro“, „proti“, „zdržel/a se“ (podmíněno 

dostačujícími podmínkami přenosu zvuku),  

- u toho účastníka rozhodování, u něhož nedojde k hlasování a přitom jsou 

přiměřeně splněny podmínky pro jednání a provedení hlasování, se má za to, 

že se hlasování v daném případě zdržel. 

 

Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno a pořízen zápis z jednání. 

 

Následně bylo o návrhu hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38   Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tento návrh byl schválen 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování.  

k bodu 5. výroční zpráva o činnosti za rok 2019/2020 – 2020/2021 (zpráva prezidenta, 

technického komisaře, pokladníka a sekretáře ČFAI) 

a) Zpráva prezidenta ČFAI Pavla Munzara  

Byla přednesena zpráva prezidenta ČFAI, která shrnula činnost organizace za uplynulou sezónu 

2019/2020 – 2020/2021.  

Následně bylo o zprávě hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38  Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tato zpráva byla přijata 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti, hlasování se zdržel 1 

přítomný zástupce klubu.  

 

b) Zpráva sekretáře ČFAI Jana Mareše (příloha č. 1 tohoto zápisu)  

Byla přednesena zpráva sekretáře ČFAI za uplynulé sezóny 2019/2020 – 2020/2021. Sekretář 

připojil statistiku členů ČFAI 2019/2020 – 2020/2021, podle které bylo 285 dospělých, 197 dětí a 

102 vydaných nových průkazů. V ČFAI je aktivních 24 klubů a 13 z nich je zaměřeno i na děti. 

Jedná se o pokles, který byl způsoben zvýšením ceny licencí a obdobím způsobeným pandemií 

Covid-19. 

Následně bylo o zprávě hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38   Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tato zpráva byla přijata 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování.  
 

c) Zpráva pokladníka ČFAI Milana Valenta 

Byla přednesena zpráva pokladníka ČFAI o hospodaření za uplynulou sezónu 2019/2020 – 

2020/2021. Zároveň byla připojena i finanční rozvaha na následující sezónu 2021/2022.  
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Následně bylo o zprávě hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38 Proti návrhu bylo:  0 Zdrželo se: 0 

Tato zpráva byla přijata 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování.  
 

d) Zpráva Technického komisaře ČFAI René Novotného (příloha č.2  tohoto zápisu) 

Byla přednesena zpráva prezidenta technické komise ČFAI o technických záležitostech (například: 

počty zkoušek a udělených technických stupňů, práce zkušebních komisařů, technická úroveň 

ČFAI, počty trenérů a trenérských licencí) za uplynulou sezónu 2019/2020 – 2020/2021.   

Následně bylo o zprávě hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38  Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tato zpráva byla přijata 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování.  
 

k bodu 6.  volby do orgánů spolku na další funkční období. 

Dále bylo přistoupeno k volbě členů rady spolku na další období. 

Prezidentem by navržen Petr Dražan. 

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 37       Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 1 

Tento návrh byl schválen 98 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a hlasování se zdržela 

2% přítomných zástupců klubů. Petr Dražan byl zvolen pro další funkční období na funkci 

prezidenta ČFAI.  

 

Sekretářem byl navržen Michal Roder. 

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38      Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tento návrh byl schválen 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování. Michal Roder byl zvolen pro další funkční období  na funkci sekretáře ČFAI.  

 

Pokladníkem byl navržen Milan Valent. 

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38     Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tento návrh byl schválen 100% přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování. Milan Valent byl zvolen pro další funkční období  na funkci pokladníka ČFAI.  

 

Technický komisař René Novotný. 

Před VH se konalo SVTS a došlo k hlasování technické komise o funkci Technického komisaře na 

další období.  Jednomyslně byl zvolen dosavadní Technický komisař René Novotný. 
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k bodu 7.  návrh rozpočtu na období 2021/2022 a schválení členských příspěvků na sezónu 

2021/2022. 

Rozpočet byl projednán ve zprávě pokladníka a schválen se zprávou. 

Na základě zprávy bylo navrženo, že výše členských příspěvků do konce sezóny 2020/2021 (tj. do 

31.8.2021) bude výše příspěvků 0,-Kč.  

Následně bylo o návrhu hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38 Proti návrhu bylo:  0 Zdrželo se: 0 

Tento návrh byl schválen 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování.  

 

Výše členských příspěvků pro dospělé (od 18 let věku) byla navržena sezónu 2021/2022 ve výši 

600,-Kč.  

Následně bylo o návrhu hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38 Proti návrhu bylo:  0 Zdrželo se: 0 

Tento návrh byl schválena 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování.  

 

Výše licencí pro děti a mladistvé (do 18 let věku) byla navržena ve výši 200,-Kč.  

Následně bylo o návrhu hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38   Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tento návrh byl schválena 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování.  

 

k bodu 8.  diskuse dle podnětů členů sdružení. 

a) Návrh Milana Valenta na změnu cvičebního roku na kalendářní rok.   

Byl předložen návrh změnu cvičebního roku ze školního roku na kalendářní rok. Valná hromada 

pověřila novou radu k připravení analýzy stávajícího stavu a návrh případné změny v tomto bodě, 

Zpráva a návrh bude předložen a projednán na dalším jednání VH.  

Následně bylo o návrhu hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38   Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tento návrh byl přijat 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování.  

 

b) Návrh René Novotného na vyžadování RČ u dětí a mladistvých pro potřeby zpracovávání dotací 

atd. 

Byl předložen návrh aby ČFAI registrovala své členy kompletními osobními údaji a to včetně 

rodného čísla, které je nezbytné při žádostech o dotace zejména u osob do 23 let. V této souvislosti 

dojde k úpravě IS a písemných přihlášek do organizace, tak aby bylo vše v souladu s předpisy 

GDPR. 
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Následně bylo o návrhu hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38   Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tento návrh byl přijat 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování.  

 

k bodu 10. návrh usnesení valné hromady 

Prezident ČFAI přednesl návrh usnesení  VH, ke kterému nebyly žádné připomínky. 

k bodu 11. schválení usnesení valné hromady a závěr 

Následně bylo o návrhu usnesení hlasováno. 

Výsledky hlasování: Pro návrh bylo: 38   Proti návrhu bylo:  0  Zdrželo se: 0 

Tato zpráva byla schválena 100 % přítomných zástupců klubů, nikdo nebyl proti a nikdo se 

nezdržel hlasování.  

 

Prezident ČFAI  přistoupil k ukončení valné hromady v 12:50 hodin, jelikož nikdo z přítomných 

neměl již žádných dotazů ani připomínek. 

                         

Zápis vypracoval dne 10. července 2021:  

Jan Mareš 

Správnost schválil: 

Pavel Munzar 
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Příloha č. 1 Zpráva sekretáře ČFAI – statistika 

Počty členů  

 

 

 

 

Počty klubů  

 

 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

doslělí 506 526 394 405 479 447 413 398 378 285

děti 153 258 160 316 308 339 367 412 389 197

průkazy 191 246 162 246 182 268 215 156 159 102

celkem členů 659 784 554 721 787 786 780 810 767 482
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Počty členů  

doslělí děti průkazy celkem členů

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Dospělí 30 31 31 27 29 27 31 30 29 24

Děti 14 19 16 18 17 15 18 17 17 13
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Příloha č. 2 Zpráva TK ČFAI  

Závěrečná zpráva TK za sezonu 2020-2021 

 

René Novotný - Technický komisař ČFAI 

 

 

Zkoušky 
 

Počet pořádaných zkoušek za období – 9 Dospělých, 3 DTS (odevzdaných protokolů) 

Dále je v systému IS ČFAI zaevidováno 19 elektronických protokolů (může se jednat i o souběh!). 
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Počet udělených stupňů KYU ve srovnání s loňskou sezonou: 

 
 

Vyšší technické stupně v dané sezoně (2x zkoušky)         

 

     AIKIKAI*   pouze ČFAI 

1. Dan 1 0 

2. Dan 3 1 

3. Dan 2 1 

4. Dan 0 0 

5. Dan 1 0 

6. Dan 0 0 

*při zkoušce na aikikai je národní stupeň udělován automaticky 

 

 

 

 

Evidence 

Stupně dan - Celkem evidováno 141 osob 
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Shromáždění vyšších technických stupňů je složeno z: 

3. dan 10 

4. dan 8 

5. dan 5 

6. dan 2 

 

 

 

Aktuální seznam Zkušebních komisařů a Zkoušejících je zveřejněn na stránkách ČFAI.  

 

 

 

 

 


