
 
 

 

Pro toto Mimořádné zasedání delegátů platí pozvánka rozeslaná představenstvem ČSJu dne 17.11.2021.    

POZVÁNKA 
NA MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ 

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČESKÉHO SVAZU JUDA 

Vážení, 

Zmocnění zástupci kvalifikovaných žadatelů o svolání mimořádného zasedání shromáždění delegátů ve 

smyslu ustanovení čl. 29. odst. 4 stanov, SVOLALI MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 

ČESKÉHO SVAZU JUDA, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 00537560, zapsaného 

ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 182.  

Termín konání: 

Zasedání se bude konat dne 18. prosince 2021 od 12,00 hod. (prezentace 10,30 - 11,30 hod.). 

Místo konání: 

S ohledem na situaci způsobenou epidemií nemoci COVID19 se zasedání uskuteční v zasedacím sále 

Hotelu Olšanka SUPERIOR,  Praha 3,  Táboritská 23/1000 

 

Místo konání se může změnit tak, aby odpovídalo případným mimořádným opatřením vlády a bylo 

možné zajistit průběh zasedání a co nejvyšší účast. 

 

Pořad jednání: 

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti 

2. Volba orgánů shromáždění delegátů - předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob 

pověřených sčítáním hlasů 

3. Odvolání předsedy představenstva z funkce 

4. Odvolání prvního místopředsedy představenstva z funkce 

5. Odvolání druhého místopředsedy představenstva z funkce 

6. Volba předsedy představenstva 

7. Volba prvního místopředsedy představenstva 

8. Volba druhého místopředsedy představenstva 

9. Změna stanov 

10. Diskuze  

11. Závěr 



 
 

 

 

Žadatelé o svolání mimořádného zasedání shromáždění delegátů navrhují na funkce členů 

představenstva tyto kandidáty: 

Ing. PAVEL VOLEK, nar. 16.4.1962, - na předsedu představenstva (předsedu ČSJu) 

MARTIN PROKEŠ, nar. 18.6.1969, - na prvního místopředsedu představenstva 

ADOLF ZIKA, nar. 21.7.1972, - na druhého místopředsedu představenstva 

 

Níže uvedení navrhovatelé navrhují na funkce členů představenstva tyto kandidáty: 

Mgr. PETR LACINA, nar. nar.27.7.1973 – na prvního místopředsedu představenstva  

(navrhují: JUDO SG Plzeň, SKP Judo Jičín, z.s., odd. JUDO USK Praha, Judo SKKP Brno, Judo ELITE Praha, 

SK Judo Teplice, z.s., SK Judo Junior Teplice, z.s., oddíl Judo Sokol Jihlava, oddíl JUDO T. J. Sokol 

Mohelnice, Pavel Petřikov ml., Sport JUDO Litoměřice, JC Železo Hranice, 1. Judo club Baník Ostrava, z.s., 

Vladimír Bárta, Oddíl Juda při TJ Rožnov p. R., SK Jihlava, Michal Vachun, oddíl judo SK Město Frýdek-

Místek-z.s.,  JC Hradec Králové, Judo Orel Žďár nad Sázavou, Judo Bivoj Praha, Lukáš Krpálek, Jaromír 

Ježek) 

 

Ing. PAVEL VOLEK, nar. 16.4.1962, - na předsedu představenstva (předsedu ČSJu) 

(navrhují: Magdaléna Nováková) 

 

MARTIN PROKEŠ, nar. 18.6.1969, - na prvního místopředsedu představenstva 

(navrhují: Magdaléna Nováková) 

 

ADOLF ZIKA, nar. 21.7.1972, - na druhého místopředsedu představenstva 

(navrhují: Magdaléna Nováková) 

 

Změna stanov 

Představenstvo Českého svazu juda předkládá návrh v příloze. 

 

Delegáti 

mimořádného shromáždění delegátů se mají právo účastnit delegáti dle článku 30. Stanov. 

Delegáty jsou osoby, které jako delegáty zvolí jednotlivé kluby, tj. právnické osoby které jsou členy 

sdružení s přímým členstvím s rozhodovacími právy (článek 30. odst. 7 Stanov) nebo členská schůze 

členů v přímé působnosti Českého svazu juda (článek 30. odst. 8 Stanov), případně osoba určená dle 



 
 

článku 30. odst. 9 Stanov, přičemž klub volí vždy jednoho delegáta s hlasem rozhodným a jeho 

náhradníka. Každý klub (oddíl) tak má právo vyslat: 

1 delegáta s hlasem rozhodným a 1 delegáta s hlasem poradním. 

Delegáty jsou rovněž nevolení delegáti dle článku 30. odst. 10 Stanov.  Dle tohoto ustanovení jsou 

delegáty s hlasem rozhodným členové pléna a delegáty s hlasem poradním osoby vykonávající funkci 

člena některého jiného Stanovami upraveného orgánu s celostátní působností. 

Volený delegát s hlasem rozhodným disponuje takovým počtem hlasů, kolik členů s rozhodovacími 

právy má klub (oddíl) který jej za delegáta zvolil k rozhodnému dni (článek 30. odst. 11 Stanov). 

Nevolený delegát s hlasem rozhodným disponuje jedním hlasem (článek 30. odst. 11 Stanov). 

Volený delegát se musí prokázat vyplněným mandátním lístkem (v příloze), který musí být potvrzený 

razítkem klubu (oddílu). Toto ustanovení neplatí v případě, kdy je vyslaný delegát statutárním orgánem 

klubu (oddílu) vedeným v členské evidenci Českého svazu juda. 

Náklady spojené s účastí na zasedání hadí delegátům vysílající klub (oddíl). 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně tohoto mimořádného zasedání Shromáždění delegátů Českého 

svazu juda kontaktujte sekretariát ČSJu. 

Zmocnění zástupci kvalifikovaných žadatelů o svolání mimořádného zasedání shromáždění delegátů si 

tímto dovolují pozvat všechny delegáty na dané mimořádné zasedání Shromáždění delegátů Českého 

svazu juda a těší se na Vaši účast. 

Zmocnění zástupci kvalifikovaných žadatelů o svolání mimořádného zasedání shromáždění 

        

VÁCLAV PROKEŠ, nar. 18.11.1970, Dolní 198, Krupka 

MARTIN PROKEŠ, nar. 18.6.1969, Lesní 1955, Teplice 

LUKÁŠ HOŘT, nar. 28.4.1981, Pod Sirotkem 84, Radostice 

Mgr. JIŘÍ VANĚK, nar. 29.6.1981, Záběhlického zámku 57/2a, Praha 

ADOLF ZIKA, nar. 21.7.1972, Pod zatáčkou 1354, Praha 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. 12. 2021 


