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Název Svazu: Svaz Ji-Jitsu Moravy." Ji-Jitsu je v překladu název pro reálnou
sebeobranu"/lze použít v názvu Ju Jitsu, což vychází z klasického japonského Jiu
Jitsu/.Toto klasické samurajské umění se vytvořilo již v dobách mytologických a
nemá tedy svého zakladatele. Na konci minulého a v tomto století se z klasického Jiu
Jitsu vytvořilo mnoho moderních škol sebeobrany, sportovní Judo a Aikido.
Svaz Ji-Jitsu Moravy působí mimo oblast ČSTV, i když spolupráce není vyloučená a
je možná.
Ji-Jitsu není sportem, nepořádají se zde soutěže - je to : "B o j o v é u m ě n í "
Poznámka:
Ji-Jitsu je moderní Česká škola sebeobrany, která vznikla v roce 1983, vychází z
tradic a poznatků bojových umění Japonska a Číny, ale má vlastní vnitřní i vnější
formu provedení, zkušební řád, taktiku, teorii obrany a útoku aj.
Podrobněji viz Statut školy Ji-Jitsu.
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Cíle činnosti Svazu:
Zachovat a zlepšovat kvalitu učení sebeobrany ve smyslu etiky při dodržování
zákonných normativů. Tím působit přímo i nepřímo na snížení trestné činnosti ve
společnosti.
Rozšiřovat a propagovat výuku sebeobrany skupinovou a individuální a rozšiřovat
počty dobrovolných členů a funkcionářů.
Pomáhat členům a Klubům při rozšiřování učení a technik sebeobrany.
Bránit a zastupovat zájmy členů Svazu uvnitř i navenek.
Spolupracovat s reprezentativními organizacemi podobného zaměření na základě r o
vnoprávnosti.
Vytvářet jednotné, účelné a jednoduché předpisy usnadňující činnost.
Organizovat a provádět mezinárodní, národní a regionální kursy a akce a těchto se
účastnit doma i v zahraničí.
Výcvik, výchova a udělování licencí cvičitelům a zkušebním komisařům za účelem
stálého zlepšování úrovně a kvality.
Vývoj a rozšiřování učebních modelů a metodických materiálů.
Spolupracovat se všemi, kteří požádají o pomoc v rámci výuky profesní obrany
/policie, vrátní, strážní, průvodčí, pokladní aj./.
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Orgány Svazu:
Svaz řídí předsednictvo složené nejméně ze tří funkcionářů, kteří jednají jménem
Svazu. /předseda, hospodář a metodik/. Tento počet funkcionářů může být dle
potřeby a nárůstu členské základny rozšířen.
Vrcholným orgánem Svazu je Valná hromada členů, nebo delegátů.
Valná hromada volí předsednictvo a schvaluje postupy na další období.

Ustanovení o organizačních jednotkách
Nejméně tři členové mohou založit Klub Ji-Jitsu. Ustanoví tříčlenný výbor/předseda,
hospodář a metodik/. Další rozšíření je možné dle nárůstu členské základny klubu.
Povinností klubu je rozšiřovat kvalitní výuku sebeobrany a respektovat
Stanovy Svazu JJ a pokyny předsednictva Svazu Ji-Jitsu.
Klub může mít vlastní běžný účet a razítko a vystupuje samostatně.Klub může být i
součástí ČSTV, ale pouze jako samostatná monotematicky zaměřená TJ na
sebeobranu.
Poznámka:
tzv.jednooborová TJ - nikoliv jako oddíl v rámci některé TJ.
Klub může být i ve vlastnictví soukromé osoby-majitele tělocvičny, cvičitele aj.při
respektování těchto Stanov Ji-Jitsu.
Každý kdo se hlásí do Svazu,Klubu Ji jitsu, toto provádí dobrovolně písemnou
formou prostřednictvím Klubu, nebo sám.
Každý člen se hlásí a vykonává činnost, cvičení na vlastní nebezpečí.
Členství ve Svazu je možno ukončit písemnou formou, vystoupením, zrušením, nebo
vyloučením.
Všichni členové jsou povinní provádět svojí práci při respektování Stanov, řádů a v
souladu se závěry předsednictva Svazu Ji-Jitsu a také dle nepsaných pravidel lidské
spolupráce v duchu
" b o j o v ý ch u m ě n í "
Do Klubu nemohou být přijatí lidé o nichž je známo,že jsou útočníci a jejich
morálně volní vlastnosti nejsou na patřičné úrovni.
Svaz Ji Jitsu je politicky neutrální a vyhrazuje všem členům stejná práva a
povinnosti.
Zastupuje zásadu náboženské a světonázorové tolerance.
Poznámka:
Předseda, hospodář a metodik /tzv.šéftrenér/ musí být osoby starší 18 roků vzhledem
k hmotné odpovědnosti a zodpovědnosti za osoby.
V případě nutnosti bude na členech Svazu požadován výpis z rejstříku trestů GP.
Všem individuálním členům i Klubům doporučujeme vstoupit v jednání s příslušnou
pojišťovnou a samostatně se pojistit!!

Zásady hospodaření:
Hospodaření je prováděno dle platných předpisů finančních a daňových.Svaz sleduje
obecně užitečné účely. Jeho činnost je nezištná a nesleduje v prvé řadě vlastní
hospodářské účely. Zisk z hospodářské činnosti Svazu, nebo Klubů je určen pro
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rozvoj Ji-Jitsu. Svaz uznává organizační a finanční samostatnost svých Klubů a členů
a podporuje jejich přátelskou spolupráci.Jedenkrát ročně do 15.1. podá každý Klub
/nebo individuální člen/ Svazu hlášení o své činnosti včetně ekonomiky za běžný
rok.
Aktivní funkcionáři Svazu i Klubů mohou být za svojí činnost odměňováni, dle
možností ekonomických, počtu členů a množství práce a zodpovědnosti. Každý člen
Svazu Ji-Jitsu organizovaný v Klubu, nebo individuálně zaplatí roční poplatek
/licenci/ na běžný účet Svazu ve výši 80,-korun a to nejpozději do 31.1. platí se
složenkou. V průběhu roku se u nových členů tato částka nesnižuje. Výši ročního a
klubového příspěvku si určí každý Klub samostatně s přihlédnutím k výši nákladů na
činnost, počtu členů, kvalitě cvičení a možností další hospodářské činnosti na pokrytí
režie.
Předpisy související:
•
•
•
•

Statut školy JJ ,
Živnostenský zákon,
Trestní zákon,
aj.

Ing. Alois Konečný, v.r.
Razítko Svazu

Olomouc dne:

1.11.1990

Vytisknuto dne: 5.3.2004
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