
  Spolek Aikido Ikigai Dojo Brno, z. s. 

1 
 

Stanovy 

 

Spolek Aikido Ikigai Dojo Brno, z.s. 

 

  



  Spolek Aikido Ikigai Dojo Brno, z. s. 

2 
 

Článek 1 – Název, forma a sídlo 

1. Název spolku je „Aikido Ikigai Dojo Brno, z. s.“ (dále jen „spolek“). 

2. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění.  

3. Spolek má sídlo na adrese Bosonožské náměstí 13/38, 642 00 Brno-Bosonohy. Spolek působí 

na celém území České republiky a může působit i na území Evropské Unie. 

Článek 2 – Charakter spolku 

1. Charakter spolku je dobrovolné občanské sdružení fyzických osob, jež chce svojí činností 

nabídnout všem členům možnost fyzicky a duševně se rozvíjet bez jakékoli diskriminace. 

2. Spolek plně podporuje a šíří aikido tak, jak ho vytvořil zakladatel Morihei Ueshiba a dále jak je 

šířeno The Aikikai Foundation – Aikido World Headquarters (dále jen „Hombu“) se sídlem 17-

18 Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. Spolek respektuje přirozenou autoritu 

Hombu a pravidla definovaná Hombu. Zejména plně uznává její technické stupně a systém 

jejich získávání. 

Článek 3 – Cíle činnosti spolku 

1. Spolek podporuje a rozvíjí aikido jako nástroj všestranného rozvoje cvičících. 

2. Spolek organizuje a zabezpečuje trénink a vzdělávání cvičících formou tréninků a seminářů. 

3. Spolek zabezpečuje vyučování disciplín, které souvisí s aikido, zejména těch, které svojí náplní 

přesahují fyzický rámec a plní i širší výchovné cíle. 

4. Spolek vytváří učební a propagační materiály a pomůcky pro potřeby své činnosti. 

5. Spolek spolupracuje s jednotlivci a organizacemi v České republice i ve světě, které mají 

obdobné cíle. 

6. Spolek propaguje aikido a související disciplíny prostřednictvím veřejných ukázek, přednášek 

a propagačních materiálů. 

7. Zisk z činnosti spolku lze využít pouze pro spolkovou činnost, správu spolku a vyplácení 

drobných odměn instruktorům. 

Článek 4 – Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území ČR nebo SR, která 

souhlasí se stanovami spolku, zejména jeho účelem a cíli. 

2. Cizí státní příslušník se může stát mimořádným členem spolku. 
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3. Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné 

přihlášky. Přihláška musí obsahovat: 

a. jméno a příjmení žadatele, 

b. adresu trvalého bydliště, 

c. datum narození, 

d. telefonické spojení a e-mailovou adresu (nepovinné), 

e. datum podání přihlášky, 

f. vlastnoruční podpis žadatele, nebo jeho zákonného zástupce v případě nezletilých 

žadatelů (podpisem projevuje zájemce o členství svůj souhlas s poskytnutím osobních 

údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, 

případně doručovací adresa pro potřeby spolkové evidence a výkaznictví). 

4. Zakládajícími (prvními) členy spolku jsou automaticky fyzické osoby přítomné na ustavující 

schůzi spolku. 

5. Každý člen spolku má právo se účastnit veškeré činnosti spolku a být o této činnosti 

informován. 

6. Člen spolku má právo: 

a. volit Radu spolku, další orgány spolku a být volen do těchto orgánů, pokud dovršil 18 

let věku 

b. předkládat návrhy, podněty, připomínky k činnosti spolku 

c. podílet se na stanovování cílů spolku a forem jejich dosahování 

d. využívat výhod plynoucích ze členství ve spolku, zejména účastnit se akcí pořádaných 

spolkem 

e. ze spolku svobodně vystoupit 

f. účastnit se schůzí výboru spolku a být o nich informován, v případě, že je členem 

výboru 

7. Člen spolku je povinen zejména: 

a. dodržovat Stanovy spolku 

b. plnit pokyny a usnesení orgánů spolku 

c. aktivně hájit zájmy a svou činností naplňovat cíle spolku, dodržovat vnitřní dohody a 

nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku 

d. sdělovat Radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce 

e. chovat se v souladu s dobrými mravy a principy aikido 

f. platit členské poplatky v určeném termínu, není-li stanoveno jinak 
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Článek 5 – Zánik členství 

1. Členství zaniká: 

a. na základě doručení písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku 

b. úmrtím člena spolku 

c. rozhodnutím Rady spolku o vyloučení člena spolku v případě, že člen hrubě poruší 

Stanovy či své členské povinnosti 

d. na základě neuhrazení členského poplatku, není-li uvedeno jinak 

e. zánikem spolku 

Článek 6 – Orgány spolku 

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a. členská schůze 

b. Rada spolku 

2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je složená ze všech členů spolku a schází 

se nejméně jednou ročně, aby: 

a. schválila případné změny Stanov 

b. zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou Radu spolku (počet členů Rady 

musí být vždy lichý), případně tuto Radu spolku odvolala 

c. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období 

d. určila koncepci činnosti spolku na další období a konkretizovala cíle spolku na další 

období 

e. schválila rozpočet spolku na příští období 

f. zvolila čestné členy spolku 

g. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo rozhodla o jeho přeměně 

3. Zasedání členské schůze spolku svolává Rada spolku. O konání členské schůze informuje Rada 

spolku prostřednictvím internetových stránek a elektronickou poštou nejpozději 10 dnů před 

konáním členské schůze. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní alespoň třetina členů spolku. 

Není-li členská komise schopná usnášet, svolá Rada spolku náhradní členskou schůzi do 

jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze je 

usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

4. Členská schůze bude svolána i tehdy, podá-li třetina členů písemný podnět ke svolání. 

5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, přičemž 

každý člen má jeden hlas. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje 
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dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující to 

rozhodnutí, k němuž se přikloní většina členů Rady spolku. 

6. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu 

předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci Rady je také předsedu, místopředsedu 

nebo pokladníka odvolat. 

7. Rada spolku je nejméně tříčlenná, počet jejích členů musí být vždy lichý. Její funkční období je 

pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, je-li 

přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, 

jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. 

8. Rada spolku rozhoduje o všech záležitostech, jejichž rozhodování není vyhrazeno členské 

schůzi (určuje poplatky za akce pořádané spolkem, řeší operativní problémy a projednává 

požadavky a připomínky členů, stanovuje výši členských příspěvků a rozhoduje 

v individuálních případech o snížení členských příspěvků, rozhoduje o vyloučení členů spolku 

dle článku 5). Členové Rady spolku jsou osvobození od hrazení členských poplatků a poplatků 

spojených s akcemi pořádanými spolkem. 

9. Rada spolku pověřuje členy spolku úkoly souvisejícími s řádným chodem spolku. 

10. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 

60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady. 

11. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek a jedná jeho 

jménem ve všech věcech navenek, je oprávněn jménem spolku činit veškeré právní úkony 

vůči třetím osobám samostatně. Je oprávněn k jednání jménem spolku zmocnit písemně 

jiného člena Rady spolku či spolku a v odůvodněných případech i další osoby (advokáta, 

daňového poradce atp.). Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku. 

12. Předseda informuje o všech svých jednáních Radu spolku a při jednáních se řídí jejími 

rozhodnutími. Řídí jednání Rady spolku a koordinuje její činnost. Rozesílá členům spolku 

elektronickou poštou usnesení členské schůze a všechna rozhodnutí Rady spolku, která se 

jich bezprostředně týkají. 

13. Místopředseda zastupuje spolek případě pověření předsedou či v jeho nepřítomnosti a tím 

přebírá veškerá práva, povinnosti a odpovědnosti předsedy. Nakládá s finančními prostředky 

spolku. Odpovídá za vybírání členských příspěvků a poplatků za akce pořádané spolkem a za 

placení finančních závazků vůči třetím osobám. Spravuje zodpovídá za databázi členů spolku 

a administrativní oblast spolku.  

14. Pokladník vede evidenci příjmů a výdajů spolku. Vybírá členské poplatky. 
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Článek 7 – Hospodaření spolku 

1. Spolek je neziskovou organizací. 

2. Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek a využívat ho k uskutečňování účelů a cílů 

spolku. 

3. Finanční zdroje spolku jsou tvořeny: 

a. členskými příspěvky 

b. příjmy z pořádaných akcí 

c. příjmy z činností, které jsou v souladu s cíli spolku 

d. příjmy z podnájmu a půjčování věcí, které spolek vlastní 

e. dále příspěvky jakékoli povahy (získané dotace a granty, dary od fyzických či 

právnických osob, sponzorství aj.) 

4. Finanční zdroje spolku mohou být použity pouze na uskutečnění cílů spolku, spolek používá 

finanční zdroje zejména na: 

a. nájem, nebo koupi a údržbě prostor potřebných pro svou aktivitu 

b. odměňování trenérů 

c. pořádání seminářů a přednášek 

d. prostředky na řízení a administrativu spolku (kancelářský materiál, poštovné, 

poplatky za telefon aj.) 

e. propagaci své činnosti (ukázky aikido, reklamy, webové stránky atp.) 

f. cestovní náklady členů spolku, je-li to v zájmu spolku 

g. ostatní náklady ve prospěch spolku k zabezpečení činnosti a fungování spolku, např. 

placené služby pro spolek (odměny funkcionářů, organizátorů seminářů, 

překladatelů, tvůrců výukových materiálů atp.) 

5. Za hospodaření s finančními prostředky je odpovědný výbor spolku. 

6. Za hospodaření s majetkem spolku je odpovědná každá další pověřená osoba. 

7. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou pro zajištění 

svých aktivit. 

 

Článek 8 – Závěrečná ustanovení 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze 

nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která 

má podobné poslání a cíle jako spolek Aikido Ikigai Dojo Brno, z. s. 
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3. Spolek Aikido Ikigai Dojo Brno, z. s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den 

nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoli změna Stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí 

členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin 

spolkového rejstříku. 

 


