S T A N OV Y
S EISHINKAN KENDO BRNO Z . S.
ČLÁNEK I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Spolek je samostatným, nepolitickým a dobrovolným svazkem členů, který rozvíjí svou
činnost na demokratických principech v souladu s obecně závaznými předpisy České
republiky a těmito stanovami.
2. Oficiálním název spolku je Seishinkan Kendo Brno z.s. (dále jen „spolek“), zkratkou
Seishinkan.
3. Sídlo spolku: Žilkova 861/33, 621 00 Brno.
4. E-mailová adresa spolku: info@kendobrno.cz
5. Internetové stránky spolku: www.kendobrno.cz

ČLÁNEK II.

ÚČEL SPOLKU

1. Účelem spolku je provozování a podpora výkonu sportovní disciplíny kendó (japonský
šerm) a jemu příbuzných bojových umění (dále jen „kendó“), jeho rozvoj a propagace
v souladu s jeho tradiční etikou.
2. Hlavní činností spolku je soubor činností přímo naplňujících účel spolku. Spolek
zejména:
a)

organizuje, řídí a koordinuje dle stanov, předpisů, příp. nařízení spolku
(1) provozování kendó (zejména pak tréninky, závody, zkoušky, semináře,
veřejné ukázky) na území České republiky,
(2) fyzickou a psychickou přípravu členů spolku na závody a zkoušky za účelem
jejich neustálého osobnostního vývoje a dosažení co nejlepších sportovních
výsledků,

b)

zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi,

c)

podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k
zajištění své činnosti a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy
spolku,

d)

vydává způsobem uvedených ve stanovách spolku vnitřní předpisy spolku.
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ČLÁNEK III.

ČLENSTVÍ

1. Členem spolku může být každý občan ČR nebo cizí státní příslušník.
2. Spolek vede neveřejný seznam členů. U každého člena se uvádějí následující údaje:
jméno a příjmení; bydliště; tel. číslo; e-mailová adresa. Zápisy a výmazy v tomto
seznamu provádí pověřený člen spolkové rady při vzniku a zániku členství a dále při
jakékoliv změně podstatných údajů. Pověřený člen spolkové rady je povinen vydat ve
lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
3. O přijetí žadatele za člena spolku rozhoduje spolková rada na základě písemné
přihlášky uchazeče o členství adresované spolku (na adresu sídla nebo na e-mailovou
adresu spolku) či předané osobně některému ze členů spolkové rady. Přihláška
uchazeče mladšího 18 let musí obsahovat také podpis jeho zákonného zástupce.
4. Členství vzniká rozhodnutím spolkové rady o přijetí uchazeče za člena spolku.
5. Člen spolku má právo:
a)

být informován o všech aktivitách spolku,

b)

účastnit se sportovních a dalších aktivit spolku a využívat k tomu sportovní a
další zařízení spolku,

c)

podílet se na výhodách, které spolek poskytuje svým členům,

d)

obracet se na orgány spolku s náměty, dotazy a připomínkami k činnosti spolku
a být informován o jejich vyřízení,

e)

navrhovat své zástupce do orgánů spolku,

f)

za předpokladu plné svéprávnosti (dále jen „oprávněný člen spolku“) volit a být
volen do orgánů spolku,

g)

kdykoliv ze spolku vystoupit na základě písemného oznámení o vystoupení ze
spolku adresovaného spolku (na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu
spolku) či předané osobně některému ze členů spolkové rady.

6. Povinnosti člena:
a)

dodržovat stanovy spolku a řídit se rozhodnutími orgánů spolku,

b)

pravidelně platit členské příspěvky, v případě aktivní účasti na trénincích i
tréninkové příspěvky,

c)

odpovědně plnit funkce a úkoly, kterými byl pověřen orgány spolku,

d)

dodržovat základní pravidla etiky a chování tak, aby nebyla snížena vážnost
kendó a spolku,

e)

šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení spolkové činnosti,

7. Neplní-li člen své povinnosti, poškozuje-li dobré jméno spolku nebo narušuje chod
spolku, může být potrestán spolkovou radou podle závažnosti prohřešku:
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a)

napomenutím,

b)

odejmutím členských výhod nebo omezením členských práv na určenou dobu,

c)

vyloučením.

8. Členství zaniká:
a)

nezaplacením členského nebo tréninkového příspěvku do 1 měsíce ode dne
doručení písemné výzvy k jeho zaplacení, s upozorněním na zde předvídaný
důsledek nezaplacení příspěvku; zánik členství v tomto případě nastává marným
uplynutím posledního dne uvedené lhůty,

b)

doručením oznámení o vystoupení ze spolku na adresu sídla spolku nebo na emailovou adresu spolku nebo osobním předáním některému ze členů spolkové
rady; zánik členství v tomto případě nastává dnem doručení písemného
oznámení člena o vystoupení ze spolku na adresu sídla spolku nebo na emailovou adresu spolku nebo předáním některému ze členů spolkové rady,

c)

úmrtím člena spolku,

d)

zánikem spolku,

e)

vyloučením; zánik členství v tomto případě nastává dnem doručení písemného
oznámení o vyloučení dotčenému členovi spolku.

Č L Á N E K I V.

VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ

1. Orgány spolku jsou členská schůze a spolková rada.

Č L Á N E K V.

ČLENSKÁ SCHŮZE

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni oprávnění členové
spolku.
2. Členskou schůzi svolává spolková rada nejméně jednou ročně, a to vyvěšením
pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách spolku nejméně 3 týdny před
termínem konání členské schůze.
3. Mimořádné konání členské schůze svolá spolková rada vždy, pokud ji o to písemně
požádá alespoň jedna třetina členů spolku, nebo na základě rozhodnutí spolkové rady,
a to vyvěšením pozvánky na internetových stránkách spolku nejméně jeden týden před
termínem mimořádného konání členské schůze. V případě svolání členské schůze na
základě žádosti podle věty první tohoto odstavce musí spolková rada svolat členskou
do 30 dnů od doručení podnětu.
4. Spolková rada je povinna vždy svolat mimořádnou členskou schůzi, pokud nastanou
okolnosti předvídané v čl. VI. odst. 4 těchto stanov. Členskou schůzi podle tohoto
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odstavce svolává spolková rada vyvěšením pozvánky na členskou schůzi na
internetových stránkách spolku nejméně 1 týden před termínem konání této členské
schůze. Termín členské schůze dle tohoto odstavce musí být stanoven nejméně 2 týdny
a nejvýše 6 týdnů poté, co nastane skutečnost předvídaná v čl. VI. odst. 4 těchto
stanov. Na programu jednání této členské schůze musí být alespoň volba nové
spolkové rady. Není-li žádného člena spolkové rady, pak členskou schůzi podle tohoto
odstavce svolá jakýmkoliv vhodným způsobem jakýkoliv oprávněný člen spolku.
5. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat místo, čas a program jednání členské
schůze.
6. Členská schůze rozhoduje o těchto záležitostech:
a)

schvaluje stanovy spolku, jejich doplnění a změny,

b)

schvaluje případné další vnitřní předpisy, jejich doplnění a změny,

c)

projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti člena spolku,

d)

projednává a schvaluje výsledky hospodaření spolku za předchozí účetní
období,

e)

schvaluje návrh hospodaření spolku pro nadcházející účetní období,

f)

schvaluje výši členských a tréninkových příspěvků a jejich splatnost;
v odůvodněných případech může členská schůze úhradu členského či
tréninkového finančního příspěvku členovi prominout, či snížit jejich výši,

g)

volí a odvolává členy spolkové rady; pokud v době zasedání není některá
z pozic ve spolkové radě obsazena, musí členská schůze na svém jednání zvolit
chybějící členy spolkové rady,

h)

v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhoduje o vyloučení člena
spolku,

i)

usnáší se na přeměně spolku, jeho zrušení s likvidací.

7. Členskou schůzi řídí předseda spolku, případně jiný člen spolkové rady pověřený
předsedou, a pokud takového člena není, pak místopředseda spolku a v případě jeho
nepřítomnosti člen spolkové rady, kterého řízením členské schůze pověří usnesením
členská schůze. Není-li spolkové rady, usnese se členská schůze nejprve na tom, kdo
z přítomných členů spolku bude členskou schůzi řídit.
8. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
K přijetí usnesení je třeba, aby pro něj odevzdala hlas alespoň nadpoloviční většina
přítomných oprávněných členů. V opačném případě je usnesení nepřijato.
9. K přijetí usnesení o změně stanov nebo zrušení spolku je nutný souhlas nejméně dvou
třetin přítomných oprávněných členů. Návrh na změnu stanov musí být předložen
spolkové radě nejpozději dva měsíce před datem členské schůze.
10. Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá ji předseda do 1 týdne od takového
zasedání opětovně (dále jen „náhradní členská schůze“). Termín náhradní členské
schůze musí být stanoven nejméně 2 týdny a nejvýše 6 týdnů po termínu předchozí
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neusnášeníschopné členské schůze. Náhradní členská schůze se svolává vyvěšením
pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách spolku nejméně 1 týden před
termínem konání náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze může přijmout
usnesení za účasti libovolného počtu členů. Ustanovení odst. 5, 6, 7, 8 a 9 tohoto
článku se na jednání náhradní členské schůze použijí obdobně.
ČLÁNEK VI.

SPOLKOVÁ RADA

1. Spolková rada je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku v souladu
s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami. Spolková rada se skládá
z předsedy spolku, místopředsedy spolku a hospodáře spolku.
2. Spolková rada je volena na 4 roky a její funkční období začíná dnem jejího zvolení
členskou schůzí. Členem spolkové rady může být zvolen jen oprávněný člen spolku.
3. Funkce člena spolkové rady zaniká písemnou rezignací na funkci ve spolkové radě,
zánikem jeho členství ve spolku, odvoláním členskou schůzí, ztrátou či omezením
svéprávnosti člena spolkové rady a uplynutím funkčního období spolkové rady dle
odst. 2 tohoto článku. Funkce ve spolkové radě zaniká:
a)

v případě rezignace na funkci ve spolkové radě uplynutím dvou měsíců od dojití
prohlášení o rezignaci na adresu sídla spolku nebo na e-mailovou adresu spolku,

b)

v případě zániku členství ve spolku dnem zániku členství ve spolku,

c)

v případě odvolání člena spolkové rady nebo celé spolkové rady členskou
schůzí dnem rozhodnutí členské schůze o odvolání člena spolkové rady nebo
celé spolkové rady,

d)

v případě ztráty svéprávnosti člena spolkové rady dnem nabytí účinnosti
rozhodnutí o ztrátě či omezení jeho svéprávnosti,

e)

uplynutím posledního dne funkčního období podle odst. 2 tohoto článku.

4. Po zániku funkce některého z členů spolkové rady musí spolková rada svolat členskou
schůzi, která zvolí na uprázdněné místo člena spolkové rady jinou osobu. Funkční
období takto zvoleného člena spolkové rady končí společně s funkčním obdobím
spolkové rady, do které byl zvolen. Pokud počet členů spolkové rady klesne pod dva,
může zbývající člen spolkové rady kooptovat náhradní členy spolkové rady do
nejbližšího zasedání členské schůze.
5. Do doby zvolení nové spolkové rady, vykonávají povinnosti chybějícího člena
spolkové rady zbývající členové spolkové rady. Pokud na své funkce rezignují nebo
jsou odvoláni současně všichni členové spolkové rady, vykonávají svoje povinnosti ve
spolkové radě dále až do zvolení nové spolkové rady. Členská schůze může v usnesení
o odvolání spolkové rady uvést, které úkony nejsou členové odvolané spolkové rady
oprávněni jménem či na účet spolku provádět.
6. Členové spolkové rady jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu
spolku a s ohledem na jeho zájmy. Členové předsednictva jsou povinni se účastnit
jednání spolkové rady a aktivně se podílet na činnosti spolku.
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7. Jednání spolkové rady svolává předseda či místopředseda spolku dle potřeby, nejméně
však jednou ročně. Spolková rada musí být svolána, požádá-li o to nadpoloviční většina
jejích členů.
8. Spolková rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích členů. Pro
přijetí rozhodnutí spolkové rady je nutná nadpoloviční většina přítomných členů.
V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy spolku. Předseda spolku může podle
potřeby přizvat na zasedání spolkové rady hosty.
9. Zasedání spolkové rady lze nahradit rozhodováním všech členů spolkové rady per
rollam (písemně).
10. Spolková rada
a)

zpracovává návrhy vnitřních předpisů spolku a hospodářský plán,

b)

svolává členské schůze,

c)

navrhuje výši členských a tréninkových příspěvků,

d)

přijímá nové členy spolku,

e)

uděluje napomenutí, odnímá členské výhody, případně vylučuje členy spolku,

f)

získává a hospodaří s finančními a materiálními prostředky zajišťujícími činnost
spolku.

g)

plní usnesení a úkoly uložené jí členskou schůzí.

h)

umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jejích
rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

i)

vede neveřejný seznam členů a poskytuje z něho výpis členům spolku, pokud o
to požádají.

11. Spolkové radě náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí
orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku.
12. Předseda spolku
a)

zastupuje spolek navenek a podepisuje za něj tak, že k natištěnému nebo
napsanému názvu spolku připojí svůj podpis; smlouvy či dohody zavazující
spolek částkou přesahující 50 tisíc Kč podepisuje společně s předsedou spolku
nejméně jeden další člen spolkové rady,

b)

je oprávněn disponovat finančním prostředky spolku; pro převod či výběr
finančních prostředků vyšších než 50 tisíc Kč z účtu či pokladny spolku si však
musí nejprve vyžádat písemné schválení tohoto úkonu nejméně jedním dalším
členem spolkové rady,

c)

archivuje veškeré písemnosti spojené s činností spolku; do 1 týdne po zániku
své funkce je jeho povinností předat archivované písemnosti místopředsedovi
spolku, případně, není-li místopředsedy spolku, pak hospodáři spolku, a pokud
není ani hospodáře spolku, pak jinému členovi spolku, o čemž se vyhotoví
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písemný zápis. V případě předvídaném druhou větou odst. 5 tohoto článku
spravuje předseda archiv písemností nadále a předává jej až nově zvolenému
předsedovi spolku,
d)

je oprávněn pověřit plnou mocí k jednání jménem spolku jinou osobu; předseda
spolku však smí takovou osobu zmocnit jen k takovým jednáním, ke kterým má
sám z funkce předsedy spolku dle těchto stanov oprávnění.

13. Místopředseda spolku
a)

zastupuje předsedu spolku v jeho funkci v případech jeho nepřítomnosti nebo
přechodné indispozice k výkonu funkce; k provádění úkonů dle odst. 12 písm.
a), b) a d) je však třeba předchozího písemného zmocnění místopředsedy
spolku předsedou spolku nebo členskou schůzí,

b)

pokud dojde u předsedy spolku k zániku jeho funkce, přebírá až do zvolení
nového předsedy spolku všechny povinnosti předsedy spolku dle těchto stanov,

c)

koordinuje činnost spolku.

14. Hospodář spolku
a)

spravuje finanční prostředky a majetek spolku,

b)

podává členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření.
ČLÁNEK VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
3. V případě, že jakékoli ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto
stanov.
4. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.
5. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne [DOPLNIT].

V Brně dne 18.4. 2016
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