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V Praze dne 06. 03. 2017 
 
 
 
 
Vážený pane předsedo 
 

obracím se Vaším prostřednictvím na Jihomoravský svaz karate ČSKe (dále „Váš 
krajský svaz“) jako prezident Českého svazu karate z.s. (dále „ČSKe“) ohledně dalšího 
působení Vašeho krajského svazu v Jihomoravském kraji v rámci ČSKe.  
 

Dle znění Stanov schválených mimořádnou Valnou hromadou dne 22. února 2017 
s účinností ode dne 23. února 2017 (dále „Stanovy“), které jsou do doby zveřejnění na 
serveru justice k dispozici na sekretariátu ČSKe, se v rámci každého vyššího územně 
samosprávného celku připouští existence pouze jednoho krajského svazu. V Jihomoravském 
kraji však v tuto chvíli působí vedle Vašeho krajského svazu též Jihomoravský svaz karate, 
tudíž je nutné v tomto případě postupovat v souladu s ustanoveními čl. XXII odst. 4. až 6. 
Stanov, aby bylo ve stanovené době dosaženo stavu požadovaného Stanovami. 

 
V této souvislosti si Vás dovoluji ujistit, že ČSKe preferuje řešení, které bude 

výsledkem vzájemné dohody obou dotčených krajských svazů, neboť jedním z hlavních 
poslání ČSKe je sjednocující funkce na celostátní úrovni. Věřím, že řešení, které by vzešlo ze 
vzájemné dohody obou krajských svazů, bude ku prospěchu všem, včetně Vašich členských 
klubů a oddílu a jejich členů zejména závodníků, trenérů a rozhodčích, kteří představují 
základní pilíř českého karate. V této souvislosti si Vám proto dovoluji zdvořile požádat, aby 
Váš krajský svaz využil možnosti předvídané čl. XXII odst. 4 Stanov a pokusil se ve stanovené 
lhůtě s Jihomoravským svazem karate dohodnout. 
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V případě potřeby je ČSKe připraven Vám v této věci poskytnout veškerou účelnou 
pomoc a součinnost, která by mohla přispět k dosažení dohody mezi Vaším krajským svazem 
a Jihomoravským svazem karate, např. v podobě konzultace navržených řešení, 
zprostředkování osobního jednání zástupců dotčených krajských svazů, apod. 

 
Pevně věřím, že společný zájem na provozování, rozvoji a podpoře karate 

v Jihomoravském kraji převáží nad případnými odlišnými postoji či neshodami mezi oběma 
krajskými svazy, resp. jejich jednotlivými členy, a podaří se ve stanovené lhůtě dosáhnout 
dohody, která bude vyhovovat oběma krajským svazům. 
 
 
 

S přátelským pozdravem, 
 
          
       
           

                ________________________ 
          za Český svaz karate z.s. 
                    Ing. Jiří Boček 
         prezident ČSKe 

 
 
 
 


