STANOVY
zapsaného spolku

Aikido Praha Vinohrady, z.s.
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čl. I.
Název, sídlo, působnost a charakter spolku
Název spolku je: Aikido Praha Vinohrady, z.s. (dále jen „spolek“).
Sídlem spolku je Praha.
Spolek se dále nečlení. Pobočné spolky se nezřizují.
Spolek působí na celém území České republiky.
Spolek je dobrovolný kulturně sportovní spolek fyzických osob, založený podle zákona č.
89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), který poskytuje svojí
činností prospěch v oblasti využití volného času dětí, mládeže i dospělých a nabízí všem
členům rozvoj duševní a fyzické kondice.

čl. II.
Účel spolku
Spolek podporuje a rozvíjí aikidó, které je fyzickou, duševní i duchovní disciplínou,
vytvořenou Moriheiem Ueshibou z různých tradičních japonských bojových umění a jeho
vlastního duchovního poznání.
čl. III.
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. ., co by společného zájmu jeho
členů. Za tímto účelem zprostředkovává veřejnosti aikidó jako nástroj všestranného rozvoje,
zejména:
 organizuje a zabezpečuje trénink a vzdělávání v aikidó formou pravidelných tréninků a
seminářů,
 organizuje a zabezpečuje vyučování disciplín, které souvisejí s aikidó, zejména takové,
které svojí náplní přesahují fyzický rámec a plní i širší výchovné cíle,
 vytváří učební materiály pro potřeby své činnosti,
 spolupracuje s jednotlivci a organizacemi v České republice i ve světě, které mají
obdobné cíle,
 propaguje aikidó a související disciplíny prostřednictvím ukázek, přednášek nebo
propagačních materiálů.
čl. IV.
Vedlejší činnost spolku
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až
živnostenského zákona“, a to především mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů,
školení, včetně lektorské a publikační činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti a
hospodárné využití spolkového majetku. Příjem z této vedlejší činnosti spolku lze použít
pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
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čl. V.
Členství ve spolku a jeho zánik
Členy spolku se mohou stát pouze fyzické osoby.
Členem spolku se může stát osoba starší 6 let, která předá výboru řádně vyplněnou a
podepsanou přihlášku. U osob mladších 15 let je k vzniku členství dále nutný souhlas
zákonného zástupce.
Druhy členství jsou řádné a dětské. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a
povinnosti stanovená těmito stanovami a právními předpisy. Dětští členové mají práva a
povinnosti omezená v souladu s čl. V. stanov spolku.
O přijetí člena rozhoduje výbor spolku nadpoloviční většinou a to tak, že souhlas se
členstvím projeví svým podpisem na přihlášce. Na základě tohoto rozhodnutí výboru pak
vzniká osobě členství ve spolku, přičemž osobám do 18 roku věku vzniká členství dětské
a osobám, které již dovršily 18 rok věku, vzniká členství řádné. Dosažením zletilosti pak
automaticky přechází členství dětské v členství řádné.
Členství ve spolku zaniká:
a) rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena ze spolku,
b) rozhodnutím výboru spolku o vyloučení při vážném porušení členských povinností
c) vystoupením člena spolku, které se oznamuje písemně výboru.

čl. VI.
Práva a povinnosti členů spolku
Každý člen spolku má právo:
a) požívat výhod plynoucích ze členství ve spolku,
b) účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
d) podílet se na stanovování cílů spolku a navrhovat způsoby jejich dosahování,
e) účastnit se členské schůze a hlasovat na ní,
f) ze spolku svobodně vystoupit.
Řádní členové mají právo na členské schůzi spolku volit a být voleni do orgánů spolku.
Každý řádný člen má na členské schůzi spolku 1 hlas.
Dětští členové mají na členské schůzi pouze hlas poradní a k tomuto hlasu se pro účely
přijetí usnesení členské schůze nepřihlíží.
Řádní členové mají dále právo:
a) svolat mimořádnou členskou schůzi, pokud tak neučiní výbor a
b) iniciovat mimořádnou členskou schůzi nebo zvrátit výsledek uplynulé členské schůze
peticí, kterou podepíše alespoň 1/ všech řádných členů spolku, kteří mají právo
hlasovat.
Člen spolku má zejména povinnost:
a) chovat se vůči spolku čestně a zachovávat jeho vnitřní řád (dodržovat stanovy a vnitřní
předpisy Spolku, případně další předpisy a pravidla vydaná Spolkem nebo příslušnou
národní či mezinárodní organizací, jíž je spolek součástí),
b) plnit pokyny a usnesení orgánů spolku,
c) jednat v souladu s cíli spolku a tyto cíle svou činností naplňovat,
d) platit řádně a včas členské příspěvky,
e) účastnit se práce orgánů, do nichž byli zvoleni, v souladu se zájmy Spolku;
Omezit práva nebo rozšířit povinnosti členů Spolku lze jen se souhlasem většiny řádných
členů spolku.
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čl. VII.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou členská schůze a výbor.
čl. VIII.
Členská schůze
Je nejvyšším orgánem spolku a její rozhodnutí jsou závazná pro všechny členy a orgány
spolku.
Je složena ze všech členů spolku a schází se nejméně jednou ročně.
Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období,
Projednává a schvaluje výši členských příspěvků.
Konkretizuje cíle spolku a schvaluje pravidla hospodaření pro další období.
Volí jednotlivé členy výboru a rozhoduje o jejich odměně.
Schvaluje změny stanov.
Rozhoduje o vyloučení člena ze spolku.
Rozhoduje o zániku spolku.
Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku.
Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, přičemž každý člen oprávněný hlasovat
má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech
přítomných členů.
O zániku spolku rozhoduje členská schůze 2/ většinou hlasů všech přítomných členů.
O konání členské schůze informuje výbor prostřednictvím internetových stránek spolku a
elektronickou poštou nejpozději 10 dnů před konáním členské schůze.
Pokud se členské schůze zúčastní méně než polovina členů spolku oprávněných hlasovat,
je možno její rozhodnutí zrušit do 14 dnů od jejího konání peticí, kterou podepíše
nejméně jedna třetina všech členů spolku oprávněných hlasovat. V takovém případě svolá
výbor do jednoho měsíce od obdržení petice novou členskou schůzi, jejíž rozhodnutí již
peticí zrušit nelze.
čl. IX.
Výbor
Výbor spolku je tříčlenný, jeho členy jsou správce, sekretář a pokladník; funkční období
výboru končí volbou nového výboru, která se musí konat minimálně jednou ročně,
přičemž člen výboru může být do výboru volen opakovaně; k rozhodnutí výboru je třeba
souhlasu minimálně dvou jeho členů.
Členové výboru jsou za předpokladu, že jsou zároveň i členy spolku, osvobozeni od
hrazení členských příspěvků.
Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi, a to v souladu s usneseními
členské schůze.
Výbor dále rozhoduje o všech záležitostech spolku, jejichž rozhodování není vyhrazeno
členské schůzi, zejména:
a) určuje poplatky za akce pořádané spolkem,
b) odpovídá za hospodaření spolku,
c) řeší operativně nastalé problémy a projednává požadavky či připomínky členů spolku,
d) rozhoduje v odůvodněných individuálních případech o snížení členských příspěvků.
Výbor pověřuje členy spolku úkoly souvisejícími s řádným chodem spolku.
Svolává členskou schůzi a navrhuje program jejího jednání.
Svolá mimořádnou členskou schůzi do 15 dnů od obdržení petice členů podle čl. V ,
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odst. 14.
Připravuje jednou ročně zprávu o činnosti a hospodaření spolku.
Poskytne seznam členů s kontakty (e-mail, telefon, adresa) členovi, který se pokouší
peticí zrušit rozhodnutí členské schůze, a který se zaváže nepoužít seznam k jiným
účelům.
čl. X.
Správce
Správce je statutárním orgánem spolku.
Správce zastupuje spolek samostatně.
Správce je oprávněn k zastupování spolku zmocnit písemně jiného člena výboru nebo
spolku a v odůvodněných případech i další osoby (advokáta, daňového poradce atp.).
nformuje o všech svých jednáních výbor a při výkonu své funkce se řídí jeho
rozhodnutími.
Svolává a řídí jednání výboru a koordinuje jeho činnost.
čl. XI.
Sekretář
Sekretář vede aktuální seznam členů spolku v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Seznam členů je neveřejný.
Průběžně informuje členy spolku o jeho činnosti a o činnosti výboru.
Rozesílá bez zbytečného odkladu jednotlivým členům klubu elektronickou poštou
usnesení členské schůze a všechna rozhodnutí výboru, která se jich bezprostředně týkají.
Přijímá návrhy, podněty a připomínky členů k činnosti spolku a informuje o nich ostatní
členy výboru.
nformuje členy spolku o akcích jiných subjektů související s činností spolku.
Propaguje činnost spolku a informuje o ní veřejnost.
Obecně podněcuje a zajišťuje hladkou komunikaci v rámci spolku i navenek.
čl. XII.
Pokladník
Pokladník nakládá s finančními prostředky spolku, zejména zodpovídá za vybírání
členských příspěvků a poplatků za akce pořádané spolku a za placení finančních závazků
spolku vůči třetím osobám.
Vede evidenci příjmů a výdajů spolku, popř. účetnictví.
čl. XIII.
Zásady hospodaření
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Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek a využívat ho k uskutečňování cílů
spolku.
Finanční zdroje spolku jsou tvořeny zejména členskými příspěvky, sponzorskými dary,
dotacemi nebo příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku, příjmy z pronájmu a
půjčování věcí, které spolek vlastní.
Finanční zdroje spolku mohou být použity pouze na uskutečňování cílů spolku, spolek
používá finanční zdroje zejména k:
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a) nájmu nebo koupi a údržbě prostor potřebných pro svou aktivitu,
b) odměňování trenérů,
c) pořádání seminářů a
d) propagaci svojí činnosti.
Za hospodaření s finančními prostředky spolku je odpovědný výbor.
Za hospodaření s majetkem spolku je odpovědná každá další pověřená osoba.
Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou pro
zajištění svých aktivit.

