
STANOVY SPOLKU

Aikido Praha Vinohrady, z. s.

Článek I
Název, charakteristika, sídlo

1. Název spolku: Aikido Praha Vinohrady, z. s.
2. Aikido  Praha  Vinohrady,  z.  s.  (dále  jen  „spolek“  nebo  též  v článku  V  jako  „hlavní

spolek“)  je  veřejně  prospěšným,  dobrovolným,  samosprávným  a  nezávislým  svazkem
osob,  který  vznikl  jako občanské  sdružení  podle  zákona č.  83/1990 Sb.  o  sdružování
občanů a s účinností od 1. 1. 2014 je považován za spolek ve smyslu zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, a který poskytuje svojí činností veřejný prospěch v oblasti využití
volného času dětí, mládeže i dospělých a nabízí všem členům rozvoj duševní a fyzické
kondice. Spolek je založen na dobu neurčitou.

3. Sídlem spolku je Praha. 

Článek II
Účel a hlavní činnost spolku. Vedlejší činnost spolku.

1. Účelem  spolku  je  rozvoj  a  podpora  aikidó  které  je  fyzickou,  duševní  i  duchovní
disciplínou,  vytvořenou Moriheiem Uešibou z různých tradičních  japonských bojových
umění a jeho vlastního duchovního poznání.

2. Spolek dosahuje naplňování svého účelu realizací souboru činností, které jsou vzájemně
provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku směřující k všestrannému rozvoji členů
spolku skrze aikidó. Jsou to zejména: 
a) organizace  a  zabezpečování  tréninku  a  vzdělávání  v aikidó  formou  pravidelných

tréninků a seminářů pro děti, mládež i dospělé,
b) organizace  a  zabezpečování  vyučování  disciplín,  které  souvisejí  s aikidó,  zejména

takové, které svojí náplní přesahují fyzický rámec a plní i širší výchovné cíle,
c) pořádání sportovních a jiných volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé,
d) pořádání kulturních a vzdělávacích akcí,
e) výchova ke zdravému a udržitelnému životnímu stylu a péči o životní prostředí,
f) prevence vzniku závislostí, kriminality a jiných sociálně-patologických jevů,
g) podpora dětí a mládeže ze znevýhodněných skupin obyvatel,
h) vytváření výukových materiálů,
i) propagace aikidó a souvisejících disciplín, zejména prostřednictvím ukázek, přednášek

nebo propagačních materiálů,
j) vytváření a poskytování materiální a technické podpory pro výše uvedené činnosti,
k) spolupráce  s jednotlivci  a  organizacemi  v České  republice  i  ve  světě,  které  mají

obdobný účel a cíle činnosti.

Článek III
Členství ve spolku. Práva a povinnosti členů. Seznam členů.

Členství ve spolku je dvojího druhu: základní a funkční

Oddíl 1 - Základní členství
1. Členem spolku se může stát člověk starší pěti (5) let, který projeví vůli stát se členem

spolku  (podá  přihlášku  do  spolku).  Základní  členství  ve  spolku  vzniká  rozhodnutím
výboru spolku. Vznik členství ve spolku u nezletilého nebo u člověka, který není plně



svéprávný, je podmíněn souhlasem zákonného zástupce nebo opatrovníka, nerozhodne-li
výbor spolku individuálně jinak. 

2. Členská práva
Každý člen spolku má právo:

a) účastnit  se  zasedání  shromáždění  členů  a  hlasovat  o  projednávaných  záležitostech
s hlasem poradním, od okamžiku, kdy člen spolku nabyl sedmnácti (17) let,

b) být informován o činnosti spolku,
c) být jmenován členem výboru nebo pracovní skupiny spolku, a to od okamžiku, kdy

člen spolku nabyl plné svéprávnosti,
d) účastnit se činnosti spolku a využívat výhod poskytovaných spolkem,
e) svobodně se vyjadřovat k činnosti spolku,
f) vznášet návrhy, námitky a připomínky k činnosti spolku a účastnit se jejich projednání

výborem a popř. i Shromážděním spolku, 
g) kdykoliv vystoupit ze spolku.

3. Členské povinnosti
Každý člen spolku je povinen:

a) jednat v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku,
b) jednat v souladu s rozhodnutími Čestného předsedy a dalších orgánů spolku,
c) jednat a vystupovat v souladu s účelem a zájmy spolku a dbát o jeho dobrou pověst,
d) podle  svých  možností  pomáhat  ostatním  členům  spolku  a  svým  jednáním  a

vystupováním  i  v běžném  životě  přispívat  k rozvoji  a  kultivaci  společnosti  a
zlepšování kvality vztahů mezi lidmi,

e) aktivně a odpovědně se účastnit činnosti spolku a podle svých možností také přispívat
k její realizaci,

f) platit členské příspěvky.
4. Omezit práva nebo rozšířit povinnosti členů spolku lze se souhlasem Čestného předsedy a

většiny členů spolku oprávněných hlasovat na zasedání shromáždění členů.
5. Členské příspěvky

Členové spolku jsou povinni platit členský příspěvek. O výši, splatnosti a způsobu úhrady
členského příspěvku rozhoduje  výbor spolku usnesením. V případě  zániku členství  ve
spolku  vyloučením  -  ve  smyslu  ustanovení  odst.  6.,  písm.  b)  tohoto  článku  nemá
vyloučený člen právo na vrácení ani části zaplaceného členského příspěvku.

6. Zánik členství
Základní členství ve spolku zaniká zejména:
a) vystoupením člena ze spolku oznámením doručeným do sídla spolku,
b) vyloučením člena ze spolku pro hrubé nebo opakované porušení povinností člena,

stanov nebo jiných vnitřních předpisů spolku, a to rozhodnutím výboru spolku, 
c) nezaplacením členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovené spolkem, ledaže

bylo dohodou mezi členem a spolkem určeno jinak.
7. O vyloučení člena ze spolku ve smyslu odst. 6., písm. b) tohoto článku rozhoduje výbor

spolku. Rozhodnutí o vyloučení se stane účinným, nelze-li proti němu již použít žádný
opravný  prostředek,  zejména  uplynula-li  marně  lhůta  pro  podání  návrhu  na  přezkum
rozhodnutí čestným předsedou spolku. Do účinnosti rozhodnutí o vyloučení ze spolku se
pozastavuje výkon členských práv vyloučeného člena, nezaniká však jeho povinnost plnit
členské povinnosti.

8. Odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku může podat dotčený člen spolku
čestnému předsedovi spolku ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy bylo o jeho vyloučení ze
spolku  výborem  rozhodnuto.  Čestný  předseda  může  o  odvolání  rozhodnout  tak,  že
rozhodnutí  výboru  spolku  potvrdí,  změní  nebo  zruší  a  věc  vrátí  výboru  k novému
projednání. Výbor je vázán rozhodnutím čestného předsedy spolku. Účinnost rozhodnutí o



odvolání  nastává  doručením  odvolateli  poštou  nebo  prostřednictvím  e-mailové  adresy
uvedené v seznamu členů.

 
Oddíl 2 - Funkční členství

1. Vznikem funkce člena orgánu spolku nebo orgánu pobočného spolku nebo člena pracovní
skupiny spolku vzniká funkční členství ve spolku. 

2. Ustanovení oddílu 1 tohoto článku - o právech a povinnostech spojených se základním
členstvím - platí  obdobně pro práva a povinnosti  členů spolku,  kteří  nabudou funkční
členství ve spolku.

3. Člen, který nabyl funkční členství ve spolku je nad rámec běžných členských povinností
zejména povinen vykonávat řádně a svědomitě svou funkci tak, aby v co největší míře
zajistil plnění všech úkolů, které na sebe přijetím funkce vzal.

4. Funkční členství zaniká zánikem funkce nebo vyloučením člena ze spolku z důvodu dle
ustanovení čl. III, oddíl 1, odst. 6 písm. b) tohoto článku stanov. 

Oddíl 3 - Seznam členů
1. Spolek  vede  seznam  členů.  Seznam  členů  spolku  není  zveřejněn  a  není  zpřístupněn

ostatním členů spolku, seznam členů je veden výlučně pro vnitřní potřeby spolku. Vedení
seznamu členů provádí výbor spolku, a to v elektronické podobě. Podrobnosti o vedení
seznamu členů spolku upraví výbor usnesením. 

2. Každý člen spolku je povinen oznámit spolku bez zbytečného odkladu všechny změny
údajů zapsaných o něm do seznamu členů a požádat spolek o jejich úpravu. 

 
Článek IV

    Orgány spolku (hlavní spolek)
Orgány spolku jsou:

a) shromáždění členů,
b) čestný předseda,
c) výbor,
d) správce – statutární orgán.

Oddíl 1 – Shromáždění členů
1. Shromáždění členů (dále jen „Shromáždění“) je zastupitelským orgánem členů spolku a

poradním orgánem výboru spolku. 
2. Shromáždění svolává výbor spolku alespoň 1krát za rok, jinak též podle potřeby. Zasedání

Shromáždění  svolá  výbor  oznámením  o  konání  zasedání  alespoň  10  dnů  předem
elektronickou  poštou  na  e-mailové  adresy  členů  spolku  uvedené  v seznamu  členů.
V oznámení musí být uvedeno datum, místo a čas konání zasedání a plánovaný program
zasedání.

3. Shromáždění má právo se účastnit každý člen spolku od okamžiku nabytí sedmnácti (17)
let. Každý přítomný člen spolku má 1 hlas. 

4. Shromáždění  je  usnášeníschopné  bez  ohledu  na  počet  přítomných  členů  spolku
oprávněných hlasovat. Jestliže je však na zasedání Shromáždění přítomno méně než 1/5
členů spolku oprávněných hlasovat, přijaté usnesení může být zrušeno peticí, k níž do 14
dnů ode dne konání zasedání Shromáždění připojí podpis nejméně 1/3 všech členů spolku
oprávněných  v době  konání  zasedání  hlasovat.  Usnesení  se  v případě  zrušení  peticí
považuje za nevydané. 

5. Usnesení  přijímá  Shromáždění  členů  nadpoloviční  většinou  hlasů  přítomných  členů
spolku oprávněných hlasovat.

6. Shromáždění může doplňovat a měnit program zasedání bez omezení. 



7. Shromáždění 
a) projednává  zprávu  o  hospodaření  a  činnosti  spolku  za  období  od  předchozího

zasedání Shromáždění, 
b) k návrhu výboru vydává doporučení  a  stanoviska k dalšímu směřování  činnosti

spolku,
c) projednává na zasedání vznesené návrhy, námitky a připomínky k činnosti spolku.

Oddíl 2 – Čestný předseda
1. Čestný předseda je nejvyšším orgánem spolku.
2. Funkce čestného předsedy spolku není časově omezená. 
3. Čestný předseda spolku:

a) dbá  o  zachování  účelu  spolku,  pro  který  byl  založen  a  rozhoduje  o  hlavním
zaměření činnosti spolku, 

b) má právo jednat jménem spolku ve všech věcech rozvoje jeho činnosti i každého
člena spolku,

c) jmenuje a odvolává členy výboru spolku,
d) rozhoduje o odvolání člena spolku proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze

spolku dle čl. III, oddíl 1, odst. 6. písm. b) těchto stanov,
e) jmenuje následujícího čestného předsedu spolku,
f) uděluje  předchozí  souhlas  se  změnou  stanov,  omezením práv  nebo  rozšířením

povinností  členů  spolku,  zcizením  a  zatížením  nemovitého  majetku  spolku,
rozhodnutím o odměnách členů výboru spolku (jen není-li sám členem výboru) a
zrušením spolku, 

g) má  právo  zrušit  nebo  změnit  rozhodnutí  jakéhokoliv  orgánu  spolku  nebo
pobočného  spolku  s okamžitou  platností,  a  to  do  1  měsíce  ode  dne,  kdy se  o
obsahu rozhodnutí dozví.

4. Čestný  předseda  spolku,  není-li  zároveň  členem výboru  spolku,  má  právo  účastnit  se
zasedání výboru spolku s hlasem poradním.

5. Zanikne-li  funkce čestného předsedy spolku,  aniž  byl  jmenován nový čestný předseda
spolku, jmenuje nového čestného předsedu spolku v souladu s vůlí posledního čestného
předsedy, je-li známa, nebo podle většinové vůle výboru spolku do šedesáti (60) dnů od
zániku funkce posledního čestného předsedy výbor spolku.  Do vzniku funkce nového
čestného předsedy vykonává pravomoci čestného předsedy spolku správce výboru spolku.

6. Uplyne-li  marně  lhůta  stanovená  v předchozím  odstavci  (odst.  5.),  vznikne  funkce
čestného  předsedy  spolku  tomu  z členů  výboru  spolku,  který  vykonává  funkci  člena
výboru spolku nepřetržitě po nejdelší dobu a vyjádří souhlas s výkonem funkce čestného
předsedy spolku na nejbližším zasedání výboru spolku. 

7. Čestný předseda má nárok na odměnu za výkon své funkce. O výši odměny čestného
předsedy rozhoduje výbor spolku na základě  hospodářských výsledků spolku vždy do
konce června každého kalendářního roku pro stanovení výše odměny účinné od 1. 9. téhož
kalendářního roku. Byla-li přiznána odměna členům výboru spolku, čestný předseda má
nárok nejméně na takovou odměnu, jaká byla přiznána členům výboru spolku. Pokud byla
přiznána  členům  výboru  odměna  v nestejné  výši,  náleží  čestnému  předsedovi  stejná
odměna jako členovi výboru, kterému byla přiznána nejvyšší odměna. V případě, že má
čestný  předseda  zároveň  nárok  na  odměnu  za  výkon  funkce  člena  výboru,  nárok  na
odměnu za výkon funkce čestného předsedy se snižuje na nejvýše 30 % odměny určené
shora tímto ustanovením.  

8. Prvním čestným předsedou spolku je Martin Švihla, nar. 29. 5. 1978, bydliště Slovenská
25, 12000 Praha 2, Česká republika. 



Oddíl 3 – Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem spolku.
2. Výbor je tříčlenný. Členy výboru jmenuje čestný předseda spolku. Členem výboru se 

může stát jen člen spolku.
3. Funkční  období  členů  výboru  je  čtyřleté.  Funkce  člena  výboru  vzniká  jmenováním a

zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním nebo zánikem způsobilosti
k výkonu  funkce  člena  orgánu  právnické  osoby.  Člen  výboru  může  být  jmenován  do
funkce opakovaně. Výbor rozhoduje o odměně za výkon funkce člena výboru spolku i o
výši této odměny.

4. Členové výboru si zvolí ze svého středu správce, pokladníka a sekretáře. 
5. Zasedání výboru svolává a řídí správce podle potřeby, vždy však alespoň jednou za šest

(6) měsíců. 
6. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Každý člen

výboru má jeden hlas. Usnesení přijímá výbor většinou hlasů přítomných členů výboru.
V případě rovnosti hlasů platí, že usnesení nebylo přijato.

7. Výbor řídí činnost spolku v souladu s pokyny správce a doporučeními čestného předsedy
a shromáždění s cílem jeho rozvoje, zejména:
a) schvaluje  plán  činnosti  spolku  a  rozhoduje  o  vnitřním  organizačním  uspořádání

spolku,
b) rozhoduje o změnách stanov,
c) vydává vnitřní předpisy spolku a rozhoduje o jejich změnách a zrušení,
d) rozhoduje o zřízení, změnách a zrušení „oddílů“ (pobočných spolků),
e) projednává požadavky a připomínky členů spolku,
f) rozhoduje o všech členských záležitostech  spolku,  včetně rozhodování o vyloučení

člena ve smyslu čl. III, oddíl 1, odst. 6. písm. b),
g) stanoví výši, splatnost a způsob úhrady členských příspěvků,
h) řídí hospodářskou činnost spolku a rozhoduje o nakládání s majetkem spolku,
i) projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
j) rozhoduje  o  výši  odměny  čestného  předsedy  spolku  a  o  odměnách  členů  výboru

spolku, 
k) svolává shromáždění členů a navrhuje program zasedání,
l) rozhoduje o zrušení a přeměně spolku,
m) jmenuje likvidátora,
n) rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem spolku.

8. K platnosti přijetí usnesení výboru o záležitostech uvedených v oddílu 2, odst. 3., písm. f) 
tohoto článku je nutný předchozí souhlas čestného předsedy spolku a souhlas většiny 
členů výboru.  

9. Z jednání výboru se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu ze zasedání zajistí sekretář, a není-
li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo ten, kdo zasedání svolal.

10. Výbor  může  rozhodovat  i  mimo  zasedání  v písemné  formě  nebo  prostřednictvím
technických prostředků (dále jen rozhodování „per rollam“). Při rozhodování per rollam
zašle správce (dále jen „odesílatel“) všem členům výboru návrh rozhodnutí, který musí
obsahovat  návrh  usnesení,  o  jehož  přijetí  se  rozhoduje,  lhůtu  pro  doručení  vyjádření
odesílateli  a  všechny  podklady  potřebné  pro  rozhodnutí.  Návrh  rozhodnutí  může  být
poslán poštou, elektronickou poštou nebo doručen osobně. Není-li stanovena jiná lhůta
pro doručení vyjádření člena výboru, platí lhůta 7 dní. Rozhodnutí je přijato doručením
souhlasu  s návrhem  usnesení  od  nadpoloviční  většiny  členů  výboru.  Nedoručí-li  člen
výboru souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě,  platí,  že s návrhem nesouhlasí.
Usnesení výboru přijatá per rollam podepisuje správce.



 
Oddíl 4 - Správce

1. Správce je statutárním orgánem spolku. Správce jedná za spolek samostatně. 
2. Správce koordinuje činnost výboru spolku. 
3. Správce  je  povinen informovat  výbor bezodkladně  o všech jednáních  jménem spolku.

Není-li to v rozporu se zájmy spolku je správce zavázán jednat v souladu s rozhodnutími
výboru.

Článek V
Pobočné spolky – Oddíly

1. Spolek (hlavní spolek) může zřizovat pobočné spolky ve smyslu ustanovení § 228 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v souladu s podmínkami
stanovenými v tomto článku stanov. Pobočné spolky se označují jako „oddíly“.

2. Oddíl  se  zřizuje  rozhodnutím  výboru  hlavního  spolku.  V rozhodnutí  se  stanoví  název
oddílu dle podmínek stanovených v odst. 3. tohoto článku stanov, sídlo oddílu a kdo je
prvním vedoucím oddílu. 

3. Název oddílu se skládá ze základní části, která zní „Aikido Praha Vinohrady“ a dodatkové
části  za čárkou, kterou tvoří slovo „oddíl“  a další slova konkretizující  pobočný spolek
(název např.: Aikido Praha Vinohrady, oddíl Drak).

4. Není-li v rozhodnutí o zřízení oddílu určeno jinak, účelem oddílu je přispívat k naplňování
účelu hlavního spolku ve smyslu těchto stanov, zejména v nejbližším okruhu místa jeho
působení. 

5. Oddíly  jsou  jako  pobočné  spolky  podřízeny  rozhodovací  pravomoci  orgánů  hlavního
spolku. Právní osobnost oddílů je odvozena od právní osobnosti hlavního spolku, oddíl se
nemůže jakkoliv oddělit od hlavního spolku.

6. Hlavní spolek neručí za závazky oddílu a oddíl neručí za závazky hlavního spolku.
7. Čestný  předseda  spolku  může  zrušit  jakékoliv  rozhodnutí  orgánu  oddílu  pro  rozpor

s dobrými mravy, se zákonem, stanovami spolku nebo zájmy spolku.  
8. Orgány oddílu jsou zavázány poskytnout hlavnímu spolku veškerou součinnost potřebnou

při realizaci činnosti spolku.
9. Pro členství v oddíle se užijí ustanovení čl. III těchto stanov obdobně. Vznikem členství

v oddíle,  vzniká  členství  v hlavním  spolku,  a  to  shodného  druhu.  Zánikem  členství
v oddíle, zaniká členství v hlavním spolku.

10. Orgány oddílu jsou:
a) vedoucí – statutární a nejvyšší orgán
b) oddílová rada

11. Vedoucí je statutárním a nejvyšším orgánem oddílu. Vedoucí jedná za oddíl samostatně. 
12. Vedoucího oddílu  jmenuje  a  odvolává  výbor  hlavního spolku.  Výbor hlavního spolku

může  odvolat  vedoucího  oddílu  i  bez  uvedení  důvodu.  Odvoláním  končí  funkce
vedoucího  oddílu  okamžikem  sdělení  rozhodnutí  hlavního  spolku  vedoucímu  oddílu.
Sdělením  se  pro  účely  odvolání  vedoucího  oddílu  z  funkce  rozumí  i  sdělení
prostřednictvím  telefonu  a  elektronické  pošty.  Funkce  vedoucího  oddílu  není  časově
omezená.  Funkce  vedoucího  oddílu  zaniká  odstoupením,  odvoláním,  zánikem  oddílu,
zrušením oddílu bez likvidace a zánikem členství ve spolku. 

13. Vedoucí  oddílu  zastupuje  zájmy  oddílu  rovněž  ve  vztahu  k orgánům hlavního  spolku
v souladu  s účelem  a  stanovami  spolku.  Zákonná  ustanovení  o  působnosti  nejvyššího
orgánu spolku se pro působnost vedoucího oddílu ve vztahu k oddílu použijí přiměřeně.



14. Vedoucí  oddílu  řídí  a  organizuje  činnost  oddílu  v souladu s těmito  stanovami,  dalšími
vnitřními předpisy hlavního spolku a rozhodnutími orgánů hlavního spolku tak, aby plně
zajistil činnost oddílu. 

15. O odměně vedoucího oddílu rozhoduje výbor hlavního spolku.
16. O zrušení oddílu rozhoduje výbor hlavního spolku. Oddíl se může přeměnit pouze fúzí

sloučením nebo splynutím s jiným oddílem nebo rozdělením na více oddílů. V případě
zrušení  oddílu  s likvidací  jmenuje  likvidátora  správce  hlavního  spolku.  Likvidační
zůstatek oddílu připadne hlavnímu spolku.

17. Není-li  vedoucí  oddílu  schopen  vykonávat  plnohodnotně  svou  funkci,  jmenuje  výbor
hlavního spolku bez odkladu zástupce vedoucího pro dočasnou správu oddílu,  nejvýše
však na dobu 6 měsíců ode dne rozhodnutí o jeho jmenování. Zástupce vedoucího po dobu
správy oddílu vykonává funkci statutárního orgánu oddílu. V případě trvání nezpůsobilosti
vedoucího oddílu k výkonu funkce delší než může zástupce vedoucího vykonávat svou
funkci,  jmenuje výbor hlavního spolku nového vedoucího oddílu.  Jmenováním nového
vedoucího oddílu funkce předchozího vedoucího oddílu zaniká.

18. Oddílová rada je poradním orgánem vedoucího oddílu. O zřízení a zrušení oddílové rady,
vzniku členství v oddílové radě, způsobu jejího jednání a fungování rozhoduje vedoucí
oddílu.  Rozhodnutími  oddílové  rady  není  vedoucí  oddílu  vázán,  je  však  povinen  při
rozhodování oddílových záležitostí vzít rozhodnutí oddílové rady v úvahu.

Čl. VI
Ustanovení zvláštní, přechodná a závěrečná

1. Zcizení nebo zatížení nemovitého majetku spolku je možné jen s předchozím písemným
souhlasem čestného předsedy spolku.

2. Z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se na poměry spolku nepoužije
ustanovení § 247 odst. 1, část věty za středníkem, působnost nejvyššího orgánu spolku se
posuzuje výlučně podle těchto stanov.

3. Členství dosavadních členů spolku se účinností těchto stanov mění na členství ve spolku
podle těchto stanov, a to toho druhu, pro jehož vznik ke dni účinnosti stanov splňuje člen
spolku podmínky nebo členství ve spolku zaniká. 

4. Členství ve výboru a funkce člena výboru (správce, sekretář, pokladník), které vznikly
před účinností těchto stanov, se účinností těchto stanov považují za členství a funkci člena
výboru podle těchto stanov.

5. Tyto stanovy schválila členská schůze spolku dne 19. září 2019. Tyto stanovy jsou platné
a účinné schválením členskou schůzí. 

V Praze dne 19.9.2019

........................................................
Martin Švihla

správce Aikido Praha Vinohrady, z. s. 


