Kajukenbo Česká republika z.s..

STANOVY

Čl. 1.
Název spolku
Organizace jako spolek bude užívat název Kajukenbo Česká republika z.s..
Pod tímto názvem Kajukenbo Česká republika z.s. (dále jen „spolek“) bude také vystupovat
v právních vztazích s činností spolek souvisejících.
Spolek může také využívat zkratku Kajukenbo CZ a to zejména na vnitřních předpisech,
informačních a propagačních materiálech, při komunikaci se svými členy či na oficiálních
webových stránkách spolku.
V mezinárodním styku pak bude používat anglickou verzi názvu spolku Kajukenbo Czech
republic z.s. nebo jeho zkrácenou verzi Kajukenbo Czech.
Čl. 2.
Sídlo spolku
Sídlem spolek a jeho ústředních orgánů je Brno, Pálavské náměstí 4387/13, PSČ 628 00.
Čl. 3.
Charakter spolku, cíl a způsoby činnosti spolek
1. Spolek je nevládní nezisková kulturní a sportovní organizace sdružující členy, kteří se na
základě své zájmové činnosti spolupodílejí organizaci, výuce, rozvoji a propagaci
bojového umění Kajukenbo ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, zejména pak
International Chinese Kempo Karate Federation a United World Sports Kempo
Federation.
2. Spolek v duchu samosprávné demokracie rozhoduje o svých cílech, metodách a programu
i způsobu jeho realizace samostatně a v mezích právních předpisů České republiky. Sám a
v duchu demokracie vytváří své orgány a rozhoduje o své organizační struktuře a všech
dalších věcech týkajících se vnitřního života spolku.
3. Spolek respektuje při své činnosti humanitní normy, vychovává své členy v úctě člověka
k člověku, k ochraně zdravého životního prostředí a pozitivních výsledků lidské činnosti.
Spolek vychovává své členy k odmítání válek, násilí, politické, náboženské, národnostní a
rasové nesnášenlivosti.
4. Činnost spolek je zaměřena zejména na:
a. provozování, výuku, organizaci, podporu, propagaci a rozvoj bojového umění
Kajukenbo v České republice,

b. výchovu členské základy v duchu etiky bojového umění Kajukenbo, fairplay a
morálních zásad demokratické společnosti,
c. výchovu členské základy v odmítání násilí, rasové, národnostní či jakékoli jiné
formě nesnášenlivosti,
d. rozvíjení odborné a sportovní kvalifikace sportovců, trenérů, rozhodčích
případně dalších členů spolku,
e. vzdělávání v oblasti bezpečnosti, sebeobrany a prevence kriminality,
f. pořadatelství a účast členů na kulturních, společenských a sportovních akcích a
soutěžích.
g. vzdělávání v oblasti sportu a volnočasových aktivit,
h. příprava a realizace dalšího vzdělávání,
i. zajištění státní reprezentace Kajukenbo,
j. spolupráci s mezinárodními organizacemi sdružujícími bojová umění
Kajukenbo a Kempo a poskytování podpory při působení v České republice.
5. Spolek se při své činnosti řídí právním řádem státu, v němž vykonává svou činnost a
aktivně spolupracuje s orgány státní správy i samosprávy.
6. Spolek zastupuje a hájí zájmy českého Kajukenbo před státními orgány ČR, orgány
územních samospráv, v tuzemských i mezinárodních sportovních sdruženích,
organizacích, federacích a dalších subjektech v oblasti bojových umění a sportu.
7. Spolek spolupracuje s ostatními organizacemi a spolky v České republice a zahraničí.
8. Spolek může rovněž vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo
jiné výdělečné činnosti za účelem podpory své hlavní činnosti nebo hospodárného využití
majetku spolku.
Čl. 4.
Členství
1. Členem spolku se může stát pouze fyzická osoba, splňuje–li podmínky členství podle
těchto stanov a souhlasí s nimi.
2. Spolek rozlišuje tři druhy členství:
a. řádné členství,
b. přidružené členství,
c. čestné členství
1. Řádným členem spolku se může stát občan České republiky, který nebyl odsouzen pro
spáchání úmyslného trestného činu a dosáhl věku 18 let nebo občan jiného státu, který
dosáhl plnoletosti podle právních norem státu, jehož je občanem, nebyl odsouzen pro
spáchání úmyslného trestného činu a je způsobilý k činnosti jím zvolené základní komise
a který se aktivně zapojí do práce spolku. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor
nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných jednání výboru, na základě podané písemné
přihlášky zájemcem o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího
podání.
2. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která je aktivní
v zájmové oblasti činnosti spolku a má zájem podílet se na činnosti spolku a přispívat k

naplnění jeho účelu. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výbor nadpoloviční
většinou hlasů členů přítomných jednání výboru na základě žádosti zájemce o přidružené
členství.
3. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností
dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného
úspěchu v zájmové oblasti činnosti spolku. O udělení čestného členství rozhoduje výbor
nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných jednání výboru na základě návrhů členů
spolku.
Čl. 5.
Vznik členství
4. Předpokladem pro vznik obou druhů členství ve spolku je skutečnost, že:
a. žadatel o členství splňuje podmínky uvedené v těchto stanovách v čl. 4.,
b. žadatel o členství podal přihlášku výboru spolku,
c. žadatel o členství zaplatil členský příspěvek ve výši podle rozhodnutí
nejvyššího orgánu spolku stanovený pro příslušný kalendářní rok,
5. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí výboru o přijetí za člena. Od tohoto dne se
žadatel stává plnoprávným členem spolku.
6. O přijetí za člena vyrozumí výbor přijatého člena sám nebo prostřednictvím příslušné
komise
Čl. 6.
Práva a povinnosti členů
7. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
8. Členská práva, která přísluší všem členům:
a. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
b. být informován o činnosti spolku,
c. účastnit se členské schůze,
d. volit a být volen do odborných komisí spolku,
e. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro
jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen
na určitý druh členství,
f. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,
g. podávat návrhy na přidělení čestného členství spolku,
h. účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného
člena,
i. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle
těchto stanov,
j. ukončit kdykoli své členství.
9. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a. podílet se na řízení spolku,
b. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích,
c. volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov.
10. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
a. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní
činnosti spolku,
b. platit řádně a včas členské příspěvky a jiné poplatky stanovené nejvyšším
orgánem spolku, případně schválené příslušnou organizační složkou spolku, na
jejíž činnosti se člen podílí,
c. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy
sportovního a společenského chování,
d. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
e. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho
činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku,
f. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen,
g. nepoškozovat svým chováním a jednáním dobré jméno a pověst spolku a jeho
členů,
h. při zániku členství vrátit veškerý majetek spolku, který mu byl svěřen nebo
zapůjčen,
i. zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech spolku, rozsah této
mlčenlivosti stanoví svým usnesením nejvyšší orgán spolku.
Čl. 7.
Zánik členství
1. Členství ve spolek zaniká vystoupením ze spolku, zrušením členství ve spolku nebo
vyloučením ze spolku na základě těchto skutečností:
a. písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku adresovaným jednateli
komise, nebo ústřednímu orgánu spolku, v oznámení o vystoupení nemusí být
uvedeny důvody vystoupení ze spolku,
b. zrušením členství ústředním orgánem spolku k návrhu v případech, kdy člen,
jehož členství má být zrušeno, se po dobu více než šesti měsíců bez vážných
důvodů nezúčastňuje činnosti komise a spolku,
c. vyloučením ze spolku ústředním orgánem v případech, kdy člen obzvláště
hrubým způsobem konal v rozporu s ustanoveními těchto stanov, zejména
s ustanoveními Čl. 6.; o vyloučení člena ze spolku rozhoduje výbor spolku
svým usnesením po zjištění názoru ostatních členů,
d. nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem
dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě
upozorněn.

Čl. 8.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou valná hromada, členská schůze, shromáždění delegátů, výbor, komise,
předseda.
Čl. 9.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, který se koná nejméně jedenkrát v průběhu
příslušného kalendářního roku
2. Valná hromada je usnášení schopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů.
3. Jednání valné hromady svolává, řídí a předsedá jí předseda.
4. K přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny členů
přítomných na jednání valné hromady, pokud není ve stanovách určeno jinak.
5. Valná hromada rozhoduje formou usnesení.
6. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a místopředseda.
7. Valná hromada rozhoduje:
a. o přijetí a změnách stanov spolku, a to ¾ většinou hlasů přítomných členů,
b. o výši a podmínkách úhrady členských příspěvků,
c. k návrhu výboru o zřízení, rozpuštění nebo změně názvu komise spolku,
d. o programu spolku a plánu práce spolku na příslušný kalendářní rok o změnách
programu, plánu práce spolku a cílů spolku,
e. rozhodnutí členské schůze jsou závazná pro všechny orgány a členy spolku,
f. o ukončení činnosti spolku a jeho rozpuštění nebo zrušení, případně o sloučení
spolku s jiným subjektem,
g. valná hromada si může vyhradit rozhodnutí o dalších věcech patřících do
pravomoci jiných orgánů spolku.
8. Valná hromada dále:
a. volí předsedu, místopředsedu, hospodáře,
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů,

členy

odborných

komisí

b. odvolává předsedu, místopředsedu, hospodáře, členy odborných komisí ¾
většinou hlasů přítomných členů,
c. schvaluje zprávu výboru o činnosti spolku v uplynulém období,
d. schvaluje plán činnosti spolku na příští období,
e. schvaluje zprávu výboru o stavu hospodaření spolku v uplynulém období,
f. schvaluje rozpočet spolku na příští období
g. projednává návrhy a doporučení Členské schůze.

Čl. 10.
Členská schůze
9. Členská schůze je poradním orgánem spolku, který se koná nejméně jedenkrát v průběhu
příslušného kalendářního roku.
10. Členská schůze je usnášení schopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů.
11. Jednání členské schůze svolává, řídí a předsedá jí předseda.
12. K přijetí rozhodnutí členské schůze je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny členů
přítomných na jednání členské schůze, pokud není ve stanovách určeno jinak, v případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
13. Členská schůze rozhoduje formou usnesení.
14. O jednání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a další člen výboru.
15. Členská schůze navrhuje:
a. výši a podmínky úhrady členských příspěvků,
b. program spolku a plánu práce spolku na příslušný kalendářní rok o změnách
programu, plánu práce spolku a cílů spolku,
c. členy odborných komisí,
d. úpravy sportovních a technických regulí,
16. Členská schůze dále:
a. bere na vědomí zprávu výboru o činnosti spolku v uplynulém období,
b. schvaluje zprávy předsedů komisí o činnostech jednotlivý komisí,
c. schvaluje plán činnosti spolku na příští období,
d. schvaluje zprávu výboru o stavu hospodaření spolku v uplynulém období,
e. schvaluje rozpočet spolku na příští období,
f. schvaluje jednací řád členské schůze a program jednání členské schůze,
Čl. 11.
Shromáždění delegátů
1. Shromáždění delegátů v rámci běžné činnosti spolku plní působnost členské schůze
v plném rozsahu a dle pravidel stanovených pro členskou schůzi, pokud výbor nerozhodne
svolat členskou schůzi.
2. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, pokud se ho zúčastní nadpoloviční většina
určených delegátů.
3. Delegátem jsou členové výboru a zástupci řádných členů zvolení dle volebního klíče 1
delegát za každých započatých 25 řádných členů spolku. Volba delegátů musí proběhnout
minimálně 1x ročně a to minimálně 2 měsíce před termínem konání shromáždění. Volební
schůzi delegátů svolává předseda. Pokud nebude možné dodržet tento termín, musí
předseda svolat členskou schůzi.

4. Jednání shromáždění delegátů svolává, řídí a předsedá jí předseda za stejných pravidel a
v termínech stanovených pro konání členské schůze.
5. Delegáti mají stejná práva a povinnosti jako členové při konání členské schůze.
Čl. 12.
Výbor
1. Výbor je ústředním řídícím a kontrolním orgánem spolku a jedná za spolek navenek jako
jeho statutární orgán.
2. Výbor je dvoučlenný; členy výboru jsou předseda, místopředseda. Poradním orgánem
výboru jsou vedoucí komisí, které výbor přizve ke svým pravidelným jednáním.
3. Členem výboru může být zvolena pouze fyzická osoba, starší 18 let, plně způsobilá
k právním úkonům a bezúhonná.
4. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami svěřeny do
působnosti a pravomoci valné hromady, členské schůze, případně jinému orgánu spolku.
5. Výbor rozhoduje o přijetí nového člena spolku nadpoloviční většinou hlasů.
6. Výbor je volen na dobu pěti let, členové výboru mohou být voleni opakovaně.
7. Výbor řídí a kontroluje činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a odpovídá
valné hromadě za plnění jeho usnesení, o své činnosti podává valné hromadě členské
schůzi zprávu.
8. Výbor je oprávněn rozhodovat o způsobu vedení účetnictví a provádět kontrolní činnost
v plném rozsahu.
9. Výbor předběžně projednává, a na podkladě tohoto projednání navrhne valné hromadě
zřízení komise spolku projeví–li o práci v navrhované oblasti alespoň tři členové spolku.
10. Výbor zpracovává a předkládá ke schválení valné hromadě zprávu o hospodaření spolku a
stavu majetku spolku za období od posledního uskutečnění valné hromady.
11. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou čtvrtletně.
12. Práci výboru organizuje a řídí předseda, předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje
místopředseda.
13. Za výbor jedná navenek předseda, činit právní úkony zavazující spolek je oprávněn pouze
předseda společně předseda s místopředsedou.
14. Výbor se řídí právními předpisy ČR nebo právními předpisy státu, na jehož území působí,
dále dodržuje stanovy spolku, plní usnesení a nařízení členské schůze.
15. Výbor zabezpečuje vyhotovení zápisu o průběhu členské schůze spolku a to ve lhůtě 30-ti
dnů ode dne ukončení členské schůze.
16. Členové výboru jsou povinni vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech z činnosti spolku, o nichž se při výkonu svých
pravomocí dozví, tuto povinnost mají i po skončení jejich funkčního období nebo členství
ve spolku. Způsobí–li svým jednáním spolek škodu, nesou za ni plnou odpovědnost.
17. Výbor rozhoduje usnesením. Je schopen usnášet se, je–li na jednání výboru přítomna
nadpoloviční většina jeho členů, usnesení je přijato hlasovala–li pro něj nadpoloviční
většina přítomných.

18. Výbor zpracovává a vydává vnitřní organizační předpisy nutné k zajištění řádné činnosti
spolku, o vydání takovýchto předpisů podává zprávu členské schůzi. Vnitřní předpisy
vydané výborem jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku.
19. Členství ve výboru zaniká
a. odstoupením člena výboru z funkce, přičemž odstoupení musí mít písemnou
formu a musí být doručeno výboru,
b. rozhodnutím členské schůze o odvolání z funkce člena výboru,
c. vyloučením člena ze spolku,
d. úmrtím člena výboru.
20. Klesne–li počet členů výboru, svolá předseda nebo kterýkoli člen výboru jednání členské
schůze nebo shromáždění delegátů, k doplnění členů výboru na potřebný počet.
21. Do doby, než bude řádně zvolen potřebný počet členů výboru a odstoupil–li předseda, řídí
práci a činnost výboru a spolek místopředseda.
Čl. 13.
Komise
1. Komise je orgánem a organizační složkou spolku působícím v určité oblasti činnosti
spolku dle zájmů členů spolku v souladu s těmito stanovami; komise nemůže sama
nabývat práv a brát na sebe povinnosti.
2. Komise se zřizuje a rozpouští rozhodnutím členské schůze k návrhu na zřízení nebo
rozpuštění komise, který předkládá výbor.
3. Změna názvu komise je možná pouze rozhodnutím valné hromady k návrhu, který
předkládá výbor.
4. Členem komise může být pouze člen spolku.
5. Členství v komisi zaniká vystoupením ze komise a zánikem členství ve spolku.
6. V čele komise stojí předseda komise, kterého jmenuje předseda spolku s přihlédnutím ke
stanovisku nadpoloviční většiny členů komise, přičemž toto stanovisko není pro
rozhodnutí předsedy o jmenování předsedy komise závazné.
7. Členové komise volí ze svého středu další funkcionáře komise (hospodář, atd.) podle
potřeby a svého uvážení vzhledem k činnosti komise
8. Funkcionáři komise jsou povinni při své činnosti a organizaci činnosti komise řídit se
právními předpisy ČR nebo právními předpisy státu, na jehož území působí, dále
dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení a nařízení orgánů spolku.
9. Funkcionáři komise jsou dále povinni organizovat a řídit samostatnou činnost komise a
podávat o své činnosti a činnosti komise pravidelně, nejméně jedenkrát za rok, zprávu
výboru. Za tím účelem se podílí na vyhotovování plánu práce a činnosti komise na
příslušný rok. Dále jsou povinni spolupracovat a koordinovat práci komise tak, aby byla
zajištěna činnost spolku jako celku a spolupracovat při tom s ostatními komisemi.
10. Funkcionáři komise jsou povinni s péčí řádného hospodáře pečovat o svěřený majetek
spolek a majetek komisi zapůjčený jinými subjekty. Jsou dále odpovědni výboru, valné
hromadě a členské schůzi za důsledné plnění úkolů, které jim byly svěřeny podle
rozhodnutí těchto orgánů.

Čl. 14.
Předseda
1. Předseda zastupuje spolek a jedná za výbor navenek.
2. Předseda organizuje a řídí práci výboru.
3. Předseda je oprávněn činit právní úkony zavazující spolek pouze společně s
místopředsedou.
4. Předseda odpovídá výboru za řádné zpracování podkladů pro jednání valné hromady
členské schůze.
5. Předseda podle rozhodnutí výboru nebo podle těchto stanov svolává řádná a mimořádná
zasedání valné hromady či členské schůze. Zasedání valné hromady či členské schůze
však musí svolat, jsou-li k tomu dány důvody podle těchto stanov nebo požádá-li o
svolání valné hromady nejméně polovina řádných členů a pro svolání členské schůze
nejméně polovina členů spolku.
6. Podepisuje vnitřní předpisy spolku.
7. Předseda může stanovit, že místopředseda je oprávněn zastupovat spolek a jednat za
výbor navenek.
Čl. 15.
Předseda komise
1. Předseda komise stojí v čele komise, organizuje a řídí činnost komise a odpovídá výboru
za plnění usnesení valné hromady, členské schůze a výboru, jakož i plnění plánu činnosti
komise na příslušný kalendářní rok.
2. Předseda komise ustanovuje z členů komise svého zástupce, který jej zastupuje v době
nepřítomnosti.
3. Předseda komise může být volen opakovaně, návrh kandidatury k volbě předsedy komise
je podávána především z řad členů komise.
4. Předseda komise předkládá výboru do konce měsíce prosince běžného roku plán práce
komise na příští kalendářní rok s uvedením jednotlivých akcí připravovaných komisí pro
příští rok se žádostí o zařazení plánovaných akcí do kalendáře akcí pořádaných spolek
v příštím období.
5. Předseda komise vystupuje jménem komise a při jednání ve věcech komise vůči třetím
osobám samostatně, nemůže však činit úkony zavazující komisi nebo spolek. K takovým
jednáním musí být uděleno písemné zmocnění předsedy.
6. Překročí-li předseda komise svou pravomoc a způsobí tímto spolek škodu, je povinen
uhradit spolek škodu takto vzniklou v plné výši.
7. Předseda podává výboru pravidelné zprávy o činnosti komise a plnění plánu práce, jakož i
o stavu hospodaření komise

Čl. 16.
Majetek spolku
1. Majetek spolku se skládá z movitého a nemovitého majetku. Majetek je vytvářen z příjmů
řádných a mimořádných.
2. Příjmy a výdaje spolek tvoří:
a) příjmy řádné - členské poplatky, dotace, subvence, zisk z případné hospodářské
činnosti, atd.
b) příjmy mimořádné - mimořádné příspěvky na činnost komise, výnosy z pořádání nebo
účasti na akcích, dary, atd.
c) výdaji jsou výdaje na zabezpečení činnosti spolku.

Čl. 17.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Spolek zabezpečuje archivaci a skartaci písemností vzniklých z jeho činnosti dle platných
předpisů pro oblast archivace a skartace.
2. Tyto stanovy byly schváleny na ustanovující členské schůzi konané dne 11. července
2018.
3. Stanovy vstupují v platnost přijetím na členské schůzi a jsou účinné dnem jejich registrace
orgánem Ministerstva spravedlnosti České republiky.

