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Článek 1 Společnost učitelů ČAA (Šidóšakai ČAA) 

1.1 Ředitel Technické komise ČAA (ŘTK ČAA) 

1.1.1 ŘTK ČAA je jmenován do funkce nejvyšším orgánem organizace – Valným 
shromážděním ČAA (VS ČAA). 

1.1.2 ŘTK ČAA je pracovní funkce, která zahrnuje následující úkoly: 
- hlavní učitel ČAA na národní i mezinárodní úrovni (Národní stáže, Letní 

a Zimní škola, Šidóšakai) 
- vytvoření a řízení Technické komise ČAA 
- vytvoření a řízení Šidóšakai ČAA 
- vedení zkušební komise ČAA na stupně dan Aikikai. 

1.1.3 ŘTK ČAA navrhuje složení TK ČAA z řad členů Šidóšakai. 

1.1.4 ŘTK ČAA navrhuje do funkce sekretáře TK ČAA (STK ČAA).  

1.2 Technická komise ČAA (TK ČAA) 

1.2.1 TK ČAA je nezastupitelným orgánem ČAA. 

1.2.2 TK ČAA je orgánem, který v rámci ČAA organizuje všechnu její technickou 
činnost, rozhoduje o všech technických aspektech aikidó a nese odpovědnost 
zejména za: 
- výuku na národní a mezinárodní úrovni 
- vytvoření TP ČAA 
- zkušební systém a zkoušky  
- jmenování do funkce „person in charge“ Aikikai Foundation v rámci 

zkušební komise na danové stupně Aikikai  
- jmenování do funkcí v rámci Šidóšakai ČAA (fukušidóin, šidóin, zkušební 

komisař v rámci klubu ČAA, učitel a zkušební komisař pro RS ČAA). 

1.2.3 TK ČAA spolu s vedením ČAA vydává jako Příloha č. 3 TP ČAA – Finanční dohoda 
– Stáže ČAA.  

1.2.4 TK ČAA se schází minimálně jednou ročně a rozhoduje ve složení: ŘTK ČAA / 
STK ČAA / členové TK ČAA v lichém počtu. 

1.2.5 TK ČAA může být rozšířena o poradce TK ČAA, kteří se účastní práce a všech 
jednání TK ČAA. Tito poradci nemají hlasovací právo a jejich hlas je pouze 
hlasem poradním. 

1.2.6 O návrzích předkládaných v rámci jednání TK ČAA se po diskusi demokraticky 
hlasuje, v případě rovnosti dalších hlasů má ŘTK ČAA právo hlasu 
rozhodujícího.  

1.2.7 V nepřítomnosti ŘTK ČAA nemohou další členové TK ČAA samostatně 
rozhodovat, s výjimkou jeho pracovní nezpůsobilosti trvající déle než 6 měsíců. 
Jednání TK ČAA v nepřítomnosti ŘTK ČAA může probíhat a být s ním 
konzultováno písemnou formou (dopis, fax, e-mail). Rozhodnutí TK ČAA jsou 
pak prezentována jako jednotný názor TK ČAA v písemné formě podepsané 
ŘTK ČAA. 

 



Technický předpis ČAA 2.10 

 

 

4  

 

1.2.8 Náplní práce STK ČAA je pomáhat ŘTK ČAA zejména s administrativní prací 
(vedení seznamů a evidence zkoušek / sběr informací a materiálů související 
s přípravou stáží / rozesílání materiálů TK ČAA) a koordinací práce členů 
TK ČAA. Na základě návrhu předloženému VS ČAA může být STK ČAA zvolen 
jako regulérní člen Rady ČAA, který pak na jednáních zastupuje, koordinuje 
a propojuje práci TK ČAA a Rady ČAA.  

1.2.9 Náplní práce dalších členů TK ČAA je případně zastoupit práci STK ČAA. 

1.3 Šidóšakai ČAA (šidóin, fukušidóin) 

1.3.1 Šidóšakai ČAA je společnost učitelů ČAA řízená ŘTK ČAA. Jejím cílem je šířit 
znalost didaktického systému a rozvíjet dobré učitele ČAA. 

1.3.2 Členství v Šidóšakai ČAA je bezplatné a dobrovolné, členové podepisují 
odpovídající smlouvy. 

1.3.3 Každý aktivní člen ČAA může po obdržení 2. danu Aikikai, ale pouze prokazuje-
li kontinuální a aktivní práci v rámci a pro ČAA, podat k TK ČAA písemnou 
žádost o členství v Šidóšakai ČAA. TK ČAA pak potvrzuje členství a příslušné 
tituly každý rok podle aktivity člena. Platný seznam členů Šidóšakai ČAA 
oznamuje TK ČAA při výroční schůzi Šidóšakai ČAA a zveřejňuje na webu ČAA. 

1.3.4 Členové Šidóšakai ČAA se stávají nositeli titulů a diplomů: 
šidóin = od 4. danu Aikikai výše  
fukušidóin = od 2. do 3. danu Aikikai. 

1.3.5 Tituly Šidóšakai, se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi, jsou 
platné pouze v rámci ČAA.  

1.3.6 Povinností členů Šidóšakai ČAA je: 
a) aktivně a intenzivně cvičit s cílem zdokonalit svou technickou úroveň 

(didaktický systém a zkušební program ČAA) 
b) účastnit se cvičení, stáží ČAA (NS, RS a zejména LŠ) a schůzí Šidóšakai ČAA 
c) morální odpovědnost za dohled nad dodržováním principů Základních 

dokumentů ČAA (ZD ČAA), zejména pak TP ČAA ve svých vlastních klubech 
a jako učitelů při RS ČAA. 

1.3.7 Každý šidóin nebo fukušidóin od 3. danu Aikikai, který je schválen Technickou 
komisí ČAA, se může stát učitelem a zkušebním komisařem ČAA na stážích 
organizovaných ČAA v klubech ČAA jako regionální (RS ČAA). Platný seznam 
učitelů a zkušebních komisařů ČAA na RS ČAA oznamuje TK ČAA při výroční 
schůzi Šidóšakai ČAA a na webu zveřejňuje na formuláři Žádost o RS ČAA. 

1.3.8 Pokud držitel titulu přestane cvičit aikidó, přestane být členem ČAA nebo 
členem Šidóšakai ČAA, ztrácí titul svou platnost. 

1.3.9 TK ČAA může nositeli titul odejmout v případě neplnění povinností člena 
Šidóšakai ČAA nebo opakovaného jednání v rozporu se ZD ČAA (zejména 
TP ČAA). 
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1.4 Zkušební komise na stupně dan Aikikai (ZKD ČAA) 

1.4.1 ZKD ČAA, ustanovená s vědomím Aikikai Foundation, má v rámci ČAA 
příslušné a výhradní pravomoci ke zkouškám na stupně 1. - 4. dan Aikikai. 

1.4.2 ZKD ČAA pracuje dvakrát ročně při LŠ a ZŠ ČAA ve výhradním složení: 
- vedoucí komise, osoba ustanovená ČAA jako ŘTK ČAA 
- asistent komise, osoba ustanovená ČAA jako „person in charge“ pro Aikikai 

Foundation, která musí být nositelem nejméně 4. danu Aikikai. 

1.4.3 Při důvodné neúčasti jednoho z uvedených členů ZKD ČAA, a po vzájemné 
dohodě, může druhý z členů ZKD ČAA ke konkrétní zkoušce svolat „ad hoc“ 
nejméně dva náhradníky z řad Šidóšakai ČAA, kteří jsou nositeli nejméně 
4. danu Aikikai. 

1.4.4 Konání zkoušek na dan Aikikai pro zahraniční členy ČAA v zahraničí je věcí 
dohody mezi oběma ustanovenými členy ZKD ČAA. 

1.4.5 Výhradně jen oba ustanovení členové ZKD ČAA pak podepisují příslušné 
formuláře a průkazy Aikikai Foundation. 

1.5 Zkušební komisaři ČAA (ZK ČAA)  

1.5.1 ZK ČAA na stupně kjú mohou být pouze členové Šidóšakai ČAA : 
- nositel 2. danu Aikikai / fukušidóin – ve vlastním klubu na 6. až 5. kjú  
- nositel 3. danu Aikikai / fukušidóin – ve vlastním klubu na 6. až 3. kjú / 

při RS ČAA na 6. až 5. kjú 
- nositel 4. danu Aikikai / šidóin – ve vlastním klubu na 6. až 2. kjú / 

při RS ČAA na 6. až 3. kjú / může být pozván jako asistent ZKD při zkoušce 
kandidáta na dan Aikikai ze svého klubu ČAA  

- nositel 5. danu Aikikai / šidóin – ve vlastním klubu na 6. až 1. kjú / 
při RS ČAA běžně na 6. až 2. kjú a s odůvodněnou výjimkou (ŘTK ČAA) na 
6. – 1. kjú / může být členem ZKD ČAA pro zkoušky na 1. – 4. dan Aikikai. 

1.5.2 ŘTK ČAA má pravomoc zkoušet na všechny stupně kjú u příležitosti svých stáží 
v rámci ČAA (na 1. kjú běžně pouze při LŠ a ZŠ ČAA). Pro zabezpečení takových 
zkoušek může ustanovit zkušební komise složené „ad hoc“ z členů 
Šidóšakai ČAA, nejméně však nositelů 3. danu Aikikai.  

1.5.3 Člen Šidóšakai ČAA předkládá TK ČAA svou žádost o funkci ZK ČAA ve vlastním 
klubu ČAA pouze prostřednictvím vedoucího svého klubu ČAA. Je oprávněn 
zkoušet pouze do stupně, který je mu určen vedoucím jeho klubu ČAA a podle 
TP ČAA. 

1.5.4 Členové klubů ČAA bez vlastního ZK ČAA mohou skládat zkoušky na stupně kjú 
při příležitosti stáží  ŘTK ČAA nebo při RS ČAA. Mohou také písemně požádat 
TK ČAA, aby jim pro konkrétní klub a konkrétní příležitost přidělila externího 
zkušebního komisaře. 

1.5.5 Titul ZK ČAA je platný pouze v rámci ČAA a jen po dobu TP ČAA stanoveného 
časového limitu.  

1.5.6 Okolnosti, které mohou dle zvážení TK ČAA způsobit ztrátu titulu ZK ČAA: 
a) ztráta titulu šidóin / fukušidóin nebo závažné chyby v práci 
b) opakované absence na schůzích a stážích Šidóšakai ČAA 
c) opakovaná absence na LŠ ČAA a NS ČAA vedených členy TK ČAA. 
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Článek 2 Zkoušky ČAA 

2.1 Pravidla zkoušek ČAA 

2.1.1 Každý člen ČAA (ale pouze členové ČAA) se mohou zúčastnit zkoušek ČAA. 

2.1.2 TK ČAA vydává jako Příloha 1 TP ČAA / Program zkoušek ČAA od stupně 6. kjú 
do 4. danu Aikikai, který byl zaveden bývalým TŘ ČAA šihanem Masatomi 
Ikedou a který je základem pro jakoukoli zkoušku v rámci ČAA.  

2.1.3 TK ČAA vydává jako Příloha 2 TP ČAA / Minimální požadavky ke zkouškám ČAA. 

2.1.4 Řádné zkoušky ČAA mohou být absolvovány a mohou proběhnout jen 
způsobem dále popsaným v TP ČAA. Výjimky z čl. 2.1 můžou udělit pouze 
členové TK ČAA. 

2.2 Přihlášky ke zkouškám ČAA  

Přihlášky musí vedoucí klubu ČAA zaslat písemně TK ČAA na formuláři a to: 
- nejpozději dva týdny před zkouškami na stupně kjú  
- nejpozději dva měsíce před zkouškami na stupně dan Aikikai. 

2.3 Platby a evidence zkoušek ČAA  

Platby za zkoušky (určeno dále v HP ČAA) se musí uskutečnit na místě a před 
zkouškou. Záznam do průkazu ČAA provádí zkušební komisař na místě a ihned 
po zkoušce. STK ČAA eviduje všechny kandidáty a zkoušky ČAA s daty, které 
získá od ZK ČAA, a seznamy kandidátů s jejich platbami odevzdává k další 
evidenci pokladníkovi ČAA. 

2.4 Odpovědnost ZK ČAA  

Odpovědnost ZK ČAA spočívá v kontrole členství kandidáta v ČAA, správné 
výše platby za zkoušku a její případné (neučiní-li tak vedoucí příslušného klubu 
ČAA) předání pokladníkovi ČAA, a dále okamžité předání informací STK ČAA.  

2.5 Zkoušky členů ČAA v zahraničí  

Zkoušky členů ČAA v zahraničí jsou možné pouze s písemným souhlasem 
TK ČAA za podmínek: 
- zkouška bude absolvována pouze v systému Aikikai Foundation 

(Hombu Dojo) 
- kandidát žije v zahraničí déle než 1 rok a má souhlas se zkouškou od 

vedoucího svého klubu ČAA. 

2.6 Povinné oblečení na zkoušky ČAA  

Povinné oblečení je pro všechny stupně kjú a 1. dan Aikikai – bílé keikogi 
a pásek, a pro vyšší stupně dan Aikikai – bílé keikogi, černý pásek, hakama. 
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Článek 3 Systém stáží ČAA 

3.1 Definice pojmu 

3.1.1 Systém stáží ČAA je strukturou nezbytnou pro rozvoj aikidó v rámci ČAA. 

3.1.2 Různé typy stáží organizované v rámci a kompetenci ČAA jsou: 
- Národní stáže ČAA (NS ČAA) pořádané pod vedením ŘTK ČAA, včetně 

dvou škol aikidó - Letní (LŠ ČAA) a  Zimní (ZŠ ČAA), a stáže určené pro 
členy Šidóšakai ČAA 

- Stáže zahraničních učitelů ČAA (SZU ČAA) pod vedením zahraničních 
učitelů vybraných TK ČAA 

- Regionální stáže českých učitelů ČAA (RS ČAA) pod vedením členů 
Šidóšakai ČAA zveřejněných na formulářích TK ČAA Žádost o Regionální 
stáž a zkoušky ČAA, který je rozesílán vedoucím klubů ČAA. 

3.2 Stáže ČAA – NS, SZU, RS   

3.2.1 Stáže ČAA organizuje jménem ČAA ve spolupráci s TK ČAA jeden nebo více 
klubů ČAA. 

3.2.2 NS ČAA a SZU ČAA se plánují na rok dopředu (před ZŠ ČAA) a jsou 
upřednostňovány před všemi ostatními aktivitami. Týden před a týden po 
těchto akcích se nesmí konat žádná další akce klubu ČAA (soukromá nebo 
regionální stáž), pokud takové konkrétní akci nebude udělena výjimka TK ČAA. 

3.2.3 RS se plánují s dostatečným předstihem průběžně podle programu NS ČAA 
a SZU ČAA. Týden před a týden po RS ČAA se v daném regionu v klubech ČAA 
nesmí konat jiná akce (soukromá stáž), pokud takové konkrétní akci nebude 
udělena výjimka TK ČAA.  

3.3 Pravidla pořádání stáží ČAA 

3.3.1 TK ČAA rozesílá s dostatečným předstihem vedoucím klubů ČAA Program NS, 
SZU a RS ČAA na příslušný rok, tento program pak může být průběžně 
aktualizován (zejména program RS ČAA).  

3.3.2 STK ČAA informuje ŘTK ČAA a koordinuje termíny akcí ve spolupráci s TK ČAA. 

3.3.3 Obvykle v průběhu LŠ nebo ZŠ ČAA je připraven návrh programu, který je pak 
po koordinaci všech termínů s příslušnými učiteli schválen TK ČAA 
a zveřejňován. 

3.3.4 Kluby ČAA si mohou vybrat z nabídky českých učitelů RS ČAA zveřejněných na 
formuláři Žádost o Regionální stáž a zkoušky ČAA a vstoupit s ním v jednání 
o jeho termínových možnostech. Včas vyplněné a STK ČAA odeslané formuláře 
poskytují TK ČAA informace potřebné pro sestavování a aktualizování 
seznamu všech stáží ČAA. 

3.3.5 Příjmy a vydání související se stážemi ČAA jsou předmětem dohod v rámci 
HP ČAA, které pokladník a TK ČAA vydává jako Příloha 3 TP ČAA / Finanční 
dohoda – Stáže ČAA. 
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3.4 Další akce ČAA 

3.4.1 Informace o dalších akcích organizovaných klubem ČAA, jako jsou soukromé 
stáže českých i zahraničních učitelů ČAA nebo veřejné ukázky, které jsou 
zřetelně deklarovány jako akce klubu ČAA, zasílá, povinně a písemně vedoucí 
klubu ČAA s dostatečným předstihem STK ČAA.  

3.4.2 Tyto akce musí respektovat akce organizované ČAA a termínová pravidla 
určená pro stáže v TP ČAA. 

3.4.3 Soukromé stáže i veřejné ukázky pod hlavičkou klubu ČAA podléhají v tomto 
smyslu oznamovací povinnosti předem a potvrzení TK ČAA (při zachování 
pravidel dle TP je potvrzení běžně udělováno). 

3.4.4 Všichni učitelé v kterémkoli klubu ČAA musí být členy ČAA, zahraniční učitelé 
na stážích ČAA musí být členy organizací Aikikai (respektovaných Hombu 
Dojo). Členové ČAA nesmí učit v jiných klubech než v klubech ČAA. Výjimku 
může udělit TK ČAA (např. případ otevření nového klubu, který by se měl 
v krátké době stát klubem ČAA). 

 


