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Vnitřní řád Nozomi Dojo, z.s. 

Sekce IV. -  Systém Bučó v Nozomi Dojo, z.s. 

 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Tento dokument je součástí Vnitřního řádu Nozomi Dojo, z.s. (dále jen spolek) a zahrnuje 

rozpracování systému bučó a jeho pravomoce. 
 

2. Vymezení pojmů 
2.1. Bučó je pověřený zástupce pro jednotlivá bojová umění (dále BU) sdružená ve spolku a je 

zodpovědný za jeho rozvoj. 
 

3. Systém bučó 
3.1. Systém bučó má usnadnit, urychlit a zefektivnit komunikaci a organizaci mezi jednotlivými BU 

sdruženými ve spolku, mezi členy spolku a mezi spolkem a ČFK, oddíly sdruženými v ČFK a 
dalšími organizacemi.  

3.2. V systému bučó jsou jmenované osoby zodpovědné za dané BU v rozsahu a s pravomocemi 
uvedenými níže. 

3.3. Bučó se zodpovídá VV spolku. 
 

4. Pravomoci a odpovědnost jednotlivých bučó 
4.1. Bučó odpovídá za úroveň a rozvoj „svěřeného“ bojového umění. 
4.2. Rozhoduje i o interních i externích seminářích, výjezdech do zahraničí a dalších akcí spojených s 

daným BU (čas, místo, učitel, ad…), doporučuje účast/neúčast na těchto akcích.  Vždy po 
jednání a se souhlasem vedoucího spolku. 

4.3. Bučó rozhoduje, případně schvaluje žádosti o skládání technických stupňů. Vždy po jednání a se 
souhlasem vedoucího spolku. 

4.4. Odpovídá za administrativu spojenou se zkouškami mimo přihlášek, které provádí vedoucí 
spolku. 

4.5. Odpovídá za administrativu spojenou s akcemi typu seminářů, závodů, cvičení ad., a to 
především s ohledem na organizaci, registrace, poplatky, ubytování ad. Týká se akcí tuzemských 
i mezinárodních, interních i externích a určuje garanty/organizátory těchto akcí.  

4.6. Má pravomoc komunikovat s ČFK na úrovni běžné agendy týkající se cvičení, seminářů, závodů, 
zkoušek a reprezentace, tj. může např.: posílat pozvánky na akce přes ČFK nebo řešit s ČFK 
další administrativu. 

4.7. Jednotliví bučó společně sestavují termíny akcí, aby pokud možno nedocházelo k výrazným 
kolizím a velmi úzce spolu spolupracují. 

 

5. Bučó nesmí 
5.1. Komunikovat s ČFK ve vztahu k věcem okolo valné hromady a podávání protestů. 
5.2. Nesmí vykonávat právní úkony vyjma situací, pro které je daný bučó přímo pověřen vedoucím 

spolku na základě zplnomocnění. 
5.3. Bučó jedná v souladu se stanovami spolku. 

 

6. Jmenování a odvolání 
6.1. Bučó pro jednotlivá BU spolku jmenuje/odvolává VV spolku. 
6.2. Jmenování/odvolání provede VV spolku osobně nebo e-mailem po předchozím jednání s 

navrhovanou osobou. 
6.3. Informování o jmenování/odvolání bučó provede VV zveřejněním na internetových stránkách 

spolku nebo může informovat členskou základnu rozesláním e-mailu nebo osobně na cvičení. 
6.4. VV jmenuje bučó na dobu neurčitou. 
6.5. Důvodem k odvolání je vlastní žádost bučó k odstoupení nebo neplnění povinností bučó v 

rozsahu výše. 
6.6. Odvolání je VV povinen oznámit danému bučó minimálně 30 dní před datem platnosti odvolání. 
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7. Účinnost jednacího řádu 

7.1. Tento jednací řád byl projednán a schválen výkonným výborem Nozomi Dojo, z.s.dne 9.2.2017 a 
v tento den nabývá účinnosti. 

 
9.2.2017 

 

Roman Záhora 

Předseda Nozomi Dojo, z.s. 

 


