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   ČESKÝ SVAZ KARATE 
   GOJU RYU 
 
                                      Rygle 23, 644 00 Brno 
   

     
 
          
 

Věc: Usnesení Rady ČSKGr ve věci uznání a evidence STV pro nepřímé členy 
 

Vzhledem k častému výskytu těchto situací v poslední době se Rada ČSKGr na svém jednání dne 

2.3.2020 usnesla pro zavedení pravidel uznání a následné evidence STV u nepřímých členů ČSKGr. 

Důvody rozhodnutí: 

1. Poslední dobou evidujeme enormní zájem o členství v ČSKGr nových klubů, které však 

necvičí pouze styl Goju-ryu, ale i jiné styly. Na základě stanov ČSKGr tito žadatelé mohou 

být nepřímými členy, ale musí se řídit a dodržovat stanovy, směrnice anebo usnesení 

ČSKGr. 

2. Stávající nepřímí členové nesprávně pochopili převod nových členů a evidenci STV mezi 

svazy Č.U.B.U. s registrovanými STV na serveru ČUBU.info. 

3. Množící se případy, kdy je nárůst administrativních požadavků, zejména v období konce 

platnosti členské známky, tedy 31.1. a dále pak konání soutěžních akcí. A mnozí žádají 

vyřešení (evidenci) okamžitě, aby jejich členové mohli startovat na těchto akcích. 

4. A jiné situace v evidenci STV. 

Zavedení pravidel evidence STV pro nepřímé členy: 

1. Každý administrativní požadavek v oblasti evidence STV bude proveden nejpozději do 30 

dnů od přijetí požadavku. Každý klub by s touto informací měl naložit tak, aby jejich členové 

(závodníci) měli evidenci v pořádku a mohli na akcích startovat. 

2. Každý nový nepřímý člen, který žádá o evidenci STV v databázi, který je podmíněn pro start 

na soutěžích, může zažádat bezplatně o převod STV z jiné organizace mezi členy Č.U.B.U., 

a to pouze 1krát, při prvotním převodu. 

3. Každé ostatní zkoušky, která je vykonaná v jiné federaci musí proběhnou souběžně v 

systém ČUBU.info pod ČSKGr a to prostřednictvím Zkušebního komisařem ČSKGr - kolegia, 
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který následně zkoušku potvrdí v systému ČUBU.info na základě předloženého validního 

protokolu jiné organizace. Tato procedura musí být předem domluvena se zkušebním 

komisařem kolegia a musí být zaevidována na serveru ČUBU.info a následně uskutečněna 

nejpozději do 7 dnů od nahlášení, a to bez fyzické zkoušky. (Tento postup a systém 

standardně provádí i přímí členové ČSKGr vs ČSKe) 

4. Není přípustný zápis do databáze bez protokolu nebo přeskočení STV.  

5. V případě vzniku předchozí situace uvedené v bodě 4 bude zápis proveden prostřednictvím 

žádosti o registraci STV, a to vedením svazu za poplatek 100,- Kč za každý zápis STV do 

databáze. Takové případy je nutné zaslat na sekretariát svazu office@goju-ryu.cz. 

Minimální podklady pro přijetí žádosti o registraci STV z jiné federace jsou: 

a. Jméno a příjmení 

b. Datum narození 

c. Udělené STV 

d. Datum zkoušky 

e. Zkušební komisař 

Součástí dokumentu (žádosti) musí být statutárním orgánem provedeno prohlášení o 

validitě dat. Každé zjištění nepravdivosti údajů bude předáno disciplinární komisi a 

uvedené STV budou z databáze odstraněny bez jakéhokoliv nároku náhradu. 

Toto usnesení nabývá platnosti dnem následujícím po zveřejnění na webu svazu www.goju-ryu.cz. 

 

V Brně dne 3. března 2020 

 

Ing. Jiří Boček, MBA 

Prezident ČSKGr a jednatel 

 

                Jaromír Musil PaedDr. Michal Hrubý, PhD. 

Viceprezident ČSKGr a jednatel     člen Rady spolku ČSKGr 

 


