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1. CÍL / ÚČEL 
Cílem směrnice je stanovit postup a povinnosti pro zájemce o členství, který je 
právnickou osobou, a má zájem stát se členem Českého svazu juda s přímým 
členstvím. 

 

2. POUŽITÍ / ROZSAH PLATNOSTI 
Platí pro právnické osoby, které mají zájem se stát členy Českého svaz juda 

 

3. VÝRAZY / ZKRATKY / DEFINICE 
ČSJu – Český svaz juda 
Plénum ČSJu – nejvyšší orgán po Shromáždění delegátů ČSJu 
Krajský svaz juda – pobočný spolek ČSJu 
Členský příspěvek – roční poplatek za sportovně-aktivní členství  
 

4. ODPOVĚDNOSTI 
Za provádění činností plynoucí z této směrnice jsou odpovědni zainteresované strany. 
Jsou to především:  
 

• Zájemce o členství 

• Generální skretář ČSJu 

• Výkonný výbor ČSJu 

 

5. POPIS / USTANOVENÍ 

I. Obecné 

Zájemce o členství, který je právnickou osobou, a má zájem stát se členem Českého 
svazu juda s přímým členstvím (klub), předkládá žádost (viz. Příloha) o registraci 
Českému svazu juda.  

II. Postup 

Žádost musí být zaslána v listinné podobě na sekretariát Českého svazu juda. O 
schválení žádosti rozhoduje bez zbytečného odkladu výkonný výbor Českého svazu juda 
nebo Plénum ČSJu.  

III. Náležitosti žadatele 

K žádosti o registraci zájemce o členství dokládá: 
 

• zdůvodnění žádosti včetně koncepce činnosti klubu 

• výpis z obchodního rejstříku prokazující existenci zájemce 

 

 

• vyjádření příslušného Krajského svazu juda, kde bude zájemce působit 
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potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle Ekonomických směrnic ČSJu 

• potvrzení o minimální II. trenérské třídě trenéra, který bude v klubu působit včetně 
prohlášení tohoto trenéra o tom, že v klubu bude působit, výpis z jeho rejstříku 
trestů a podepsaný etický kodex ČSJu 

• doklad o vlastnictví prostor, kde bude klub působit, nebo smlouvu o nájmu nebo 
pronájmu těchto prostor nebo jiný obdobný doklad 

IV. Název klubu 

Název klubu, pod kterým bude zájemce v Českém svazu juda působit, musí jednoznačně 
identifikovat a individualizovat klub.  
 
Název klubu nesmí být v rozporu s dobrými mravy.  
 
Název nesmí být klamavý, zavádějící nebo jakýmkoliv způsobem parazitující na činnosti 
či pověsti jiné osoby, popř. vyvolávající dojem propojení či spolupráce s jinou osobou, 
ledaže bude zájemci touto osobou udělen výslovný souhlas k užívání daného názvu. 

V. Finanční náležitosti 

Výši poplatku za registraci klubu v ČSJu stanovují Ekonomické směrnice. 
 
Registrovaný klub musí hradit členské příspěvky nejméně za tolik členů, že aritmetický 
průměr zaplacených členských příspěvků za období 4 let zaokrouhlený na celé číslo 
nahoru je roven nejméně deseti, jinak členství klubu v Českém svazu juda zaniká ke konci 
kalendářního roku období, ve kterém nebyl tento počet členských příspěvků uhrazen.  
 
Toto ustanovení se nepoužije v případě, že registrace klubu je kratší nežli 4 roky. 
 
Členům klubu, kterému členství v Českém svazu juda tímto způsobem zaniklo, se stávají 
přímými členy Českého svazu juda nebo, pokud o to požádají, se mohou stát členy jiného 
klubu.  

VI. Ostatní ustanovení 

Žádost zájemce, kterého ovlivňuje osoba, jež ovlivňuje jiný již existující registrovaný klub, 
bude schválena pouze v odůvodněných případech.   

 

6. DOKUMENTACE 
Žádost o registraci klubu v ČSJu 
Výpis z obchodního rejstříku 
Potvrzení o trenérské třídě  
Prohlášení trenéra o působnosti v klubu 
Výpis z rejstříku trestů 
Doklad o vlastnictví prostor, popř. Smlouva o nájmu / pronájmu  
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7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 
Stanovy Českého svazu juda 
Etický kodex ČSJu 
 

8. PŘÍLOHY 
Formulář pro přijetí právnické osoby 
 

9. ROZDĚLOVNÍK 
Aktuální dokumentace ČSJu je přístupná na webu ČSJu.  

 

10. SEZNAM ZMĚN 

 
Číslo 
revize 

Kapitola / 
Odstavec 

Popis změny Důvod změny 

1 Kap. 1-10 Nový formát dokumentace ČSJu Jednotný formát / standard 

1 Kap. 5 
Odstavec V 

Nový text Aktualizace dokumentu 
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Žádost o registraci klubu v Českém svazu juda, z.s. 
Celý název 

klubu: 
 

Zkrácený název:  

IČ:  DIČ:  

Ulice:  ČP:  

Město:  PSČ:  

Kraj:  Vyjádření KSJu: ANO / NE* 

E-mail:  Mobil:  

Číslo účtu:  Banka:  

Statutární 
zástupce: 

 

Trenér:  Třída:  

Zdůvodnění žádosti a koncepce činnosti klubu: 
 

Přílohy: 
o výpis z obchodního rejstříku prokazující existenci zájemce 
o potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle Ekonomických směrnic ČSJu 
o potvrzení o trenérské třídě trenéra, který bude v klubu působit včetně prohlášení 

tohoto trenéra o tom, že v klubu bude působit, výpis z jeho rejstříku trestů a 
podepsaný etický kodex ČSJu 

o doklad o vlastnictví prostor kde bude klub působit, nebo smlouvu o nájmu nebo 
pronájmu těchto prostor nebo jiný obdobný doklad 

* V případě záporného vyjádření příslušného Krajského svazu juda, má žadatel právo na sdělení důvodu zamítnutí žádosti 

 

Datum podání žádosti:       Klub přijat dne: 
Podpis a razítko žadatele: 


