Nozomi Dojo, z.s.
STANOVY SPOLKU
___________________________________________

Článek 1.
Základní ustanovení
1. Spolek s názvem Nozomi Dojo, z.s. (dále jen „Spolek“) je samosprávným a dobrovolným
svazkem členů, kteří provozují kendó a jemu příbuzná bojová umění, osvětovou,
vzdělávací a sportovní činnost.
2. Sídlo Spolku : Hradec Králové
3. Spolku bylo přiděleno IČ : 648 09 781
Článek 2.
Poslání a cíle
1. Základním účelem a hlavní činností Spolku je :
a) provozovat japonská bojová umění kendó, iaidó, džódó či další příbuzná bojová
umění, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) svou činnost provozovat v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit,
c) podporovat rozvoj a propagaci japonských bojových umění, dodržovat jeho etiku a
ducha v souladu s tradiční linií,
d) udržovat a rozvíjet přátelství a spolupráci mezi členy Spolku a dalšími organizacemi,
e) hájit zájmy členů Spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů,
g) vydávat vnitřní řády a směrnice,
h) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní a vytvářet
možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak
mládeže,
i) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností.
2. Spolek může provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, avšak výlučně jen k podpoře své hlavní činnosti.
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Článek 3.
Členství
1. Členství ve Spolku je řádné nebo čestné, kdy s rozdílným druhem členství jsou spojena
rozdílná členská práva a povinnosti.
2. Řádným členem Spolku se může stát na základě svého dobrovolného rozhodnutí každý,
kdo souhlasí se stanovami Spolku a podání své písemné přihlášky potvrdí zaplacením
členských příspěvků ve stanovené výši a čase, které jsou zveřejněny ve vnitřních řádech
nebo směrnicích.
3. O přijetí za řádného člena rozhoduje Výkonný výbor (dále jen „VV“) Spolku. Členství vzniká
účinností rozhodnutí VV, kterým schválí přijetí řádného člena. VV blíže stanoví obsah

přihlášky a způsob jejího podání.
4. Čestným členem Spolku se může stát na návrh VV pouze fyzická osoba, která se svou
záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti Spolku. O udělení
čestného členství Spolku rozhoduje Valná hromada Spolku s tím, že navržená osoba s
takovou nominací musí předem souhlasit. Čestné členství vzniká účinností rozhodnutí VH
Spolku.

5. Spolek vede evidenci svých členů. Zápisy a výmazy týkající se členství ve Spolku v této
evidenci provádí VV, který odpovídá za její řádné vedení. Příslušné údaje se zapisují nebo
vymazávají bez zbytečného odkladu poté, co se o nich VV prokazatelně dozví.
6. Seznam členů může být veden v elektronické formě. Seznam členů je přístupný všem
členům Spolku na webových stránkách stanovených prostřednictvím usnesení VV Spolku.
Článek 4.
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen Spolku má právo zejména :
a) účastnit se Valné hromady Spolku a na ní hlasovat sám, dosáhl li věku alespoň 15 let,
nebo v případě členů mladších 15 let hlasovat prostřednictvím svého zákonného
zástupce,
b) být volen do orgánů Spolku při dosažení věku 18 let,
c) být informován o všech akcích Spolku a účastnit se jich, nestanoví li směrnice Spolku
jinak,
d) podílet se podle své odbornosti a zájmů na plnění cílů a úkolů Spolku,
e) požadovat po orgánech Spolku odbornou, poradenskou a konzultační činnost při
řešení problematiky související s výkonem činnosti Spolku,
f)

podávat návrhy na zřízení poboček apod.,

g) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na schůzích, konferencích a
shromážděních organizovaných Spolkem,
h) využívat informačních systémů a zdrojů Spolku,
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i)

ukončit kdykoli své členství ve Spolku.

2. Povinnosti řádného člena :
a) dodržovat stanovy, řády a směrnice Spolku a řídit se rozhodnutími jejích orgánů,
nejsou-li v rozporu se zákonem, obecně závaznými právními předpisy či vnitřními
předpisy Spolku,
b) řádně platit stanovené členské příspěvky a plnit další finanční povinnosti vyplývající z
rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv, řádů a směrnic Spolku,
c) podílet se podle své odbornosti a zájmů na plnění cílů a úkolů Spolku,
d) odpovědně plnit funkce a úkoly, kterými byl pověřen,
e) zachovávat pravidla etiky a chovat se tak, aby nebyla snížena vážnost Spolku,
f)

šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti.

3. Čestný člen Spolku má obdobná práva jako řádný člen, s výjimkou práv uvedených v čl. 4,
ods. 1, písm. b).
4. Povinnosti má čestný člen Spolku obdobné jako řádný člen Spolku, s výjimkou povinností
uvedených v čl. 4, ods. 2, písm. b).
Článek 5.
Zánik členství
1. Řádné členství zaniká :
a) písemným nebo jinak prokazatelným oznámením Výkonnému výboru o vystoupení
člena ze Spolku,
b) vyloučením člena z důvodu nezaplacení členských příspěvků po dobu jednoho roku,
ač byl člen o zaplacení upomenut,
c) vyloučením člena z důvodu dlouhodobého závažného porušování stanov,
d) úmrtím,
e) zánikem Spolku bez právního nástupce.
2. O zrušení řádného členství vyloučením rozhoduje VV Spolku. Rozhodnutí o vyloučení se v
písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla nebo na jeho
elektronickou adresu uvedenou v seznamu členů. Člen má právo se proti rozhodnutí
odvolat do 15 dnů po jeho doručení. Odvolacím orgánem je Dozorčí komise Spolku.
Rozhodnutí Dozorčí komise je konečné a musí být dáno na vědomí Výkonnému výboru a
Valné hromadě Spolku.
3. Čestné členství zaniká :
a) písemným nebo jinak prokazatelným oznámením Výkonnému výboru, že se čestný
člen vzdává svého čestného členství,
b) zrušením čestného členství z důvodu dlouhodobého závažného porušování stanov,
c) zánikem Spolku bez právního nástupce.
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4. Zrušení čestného členství vyloučením schvaluje VH Spolku na návrh VV Spolku.
Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
bydliště/sídla nebo na jeho elektronickou adresu uvedenou v seznamu členů. Člen nemá
právo se proti rozhodnutí odvolat.
Článek 6.
Orgány
1. Orgány Spolku jsou :
a) Valná hromada (dále jen „VH“) jako orgán nejvyšší,
b) Výkonný výbor (dále jen „VV“) jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární a
d) Dozorčí komise (dále jen “DK”) jako orgán kontrolní.
2. Členství v DK není slučitelné se členstvím ve Výkonném výboru a naopak.
3. Uvedené orgány jsou odpovědny za svou činnost členům nebo orgánům, které je zvolily.
4. Orgány Spolku jsou schopny usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
Z tohoto důvodu musí mít všechny orgány Spolku lichý počet členů, minimálně pak tři.
Usnesení je přijato, je-li pro ně odevzdána nadpoloviční většina hlasů přítomných členů,
nestanoví-li se ve stanovách výslovně jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
Článek 7.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku_. Členové mladší 15ti let jsou oprávněni
účastnit se VH, při hlasování však musí být zastoupeni svými zákonnými zástupci.
3. Valnou hromadu svolává VV Spolku alespoň jednou ročně. Pozvánka na jednání VH musí
být členům zaslána písemně nebo elektronicky nejméně 1 měsíc před konáním VH.
Pozvánka musí obsahovat minimálně místo a čas konání VH včetně programu jednání VH.
Další informace jsou nepovinné.
4. VV musí Valnou hromadu svolat do 30 dnů také z podnětu alespoň 2/3 členů Spolku nebo
z podnětu DK.
5. Valná hromada zejména :
a) projednává a stanovuje zásadní úkoly Spolku na všech úsecích jeho činnosti pro
období do příští VH,
b) přijímá a mění stanovy, včetně změny názvu, sídla a symboliky Spolku,
c) projednává a schvaluje zprávu o činnosti,
d) schvaluje výsledky hospodaření,
e) volí a odvolává předsedu a ostatní členy Výkonného výboru a jejich náhradníky,
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f) volí a odvolává členy Dozorčí komise a jejich náhradníky,
g) na návrh VV volí čestné členy a přijímá rozhodnutí o jejich vyloučení,
h) rozhoduje o přeměně a transformaci Spolku (fúze, rozdělení) nebo o úplném zrušení
Spolku (likvidace), pak musí rozhodnout o majetkovém vypořádání.
6. K platnosti usnesení VH je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných hlasujících členů
Spolku za nadpoloviční přítomnosti všech členů Spolku, pokud VH nerozhodne jinak.
7. Pokud půl hodiny od zahájení VH není nadpoloviční většina všech členů Spolku přítomna,
je dále VH usnášeníschopná v počtu přítomných členů Spolku.
8. Platnost usnesení o zrušení Spolku nebo jeho přeměně, stejně jako k rozhodnutí o změně
stanov, je zapotřebí více jak 3/4 přítomných hlasů.
9. Z hlasování VH jsou vyloučeni ti členové Spolku, kteří mají vůči Spolku k datu konání VH
nevypořádané finanční a hmotné závazky (např. nemají zaplacené členské příspěvky nebo
Spolku dluží jinak).
10. Zasedání Valné hromady Spolku řídí předseda Spolku nebo jím pověřený člen Výkonného
výboru Spolku. Blíže upravuje průběh zasedání VH Spolku její jednací řád, v případě
konání volební VH Spolku pak volební řád.
11. Hlasování VH Spolku je veřejné. Pokud o to požádá alespoň jeden člen Spolku, je
hlasování tajné.
12. Ze zasedání VH Spolku se vyhotovuje zápis zajišťovaný VV. Ze zápisu musí být jasné, kdo
zasedání svolal, kdy a kde se konalo, kdo zasedání zahájil a kdo mu předsedal, jaké další
orgány VH byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen Spolku pak má právo do
tohoto zápisu ze zasedání VH nahlížet.
Článek 8.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem Spolku.
2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny.
3. Počet členů VV musí být lichý, minimálně tříčlenný.
4. Členem VV je vždy předseda jakožto statutární orgán Spolku, dále sekretář a hospodář.
5. Funkční období členů VV Spolku je čtyřleté.
6. Jednání VV svolává předseda Spolku nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo
nemůže činit, jiný člen VV, a to podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.
7. Zasedání VV Spolku je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti členů VV. K platnosti
usnesení VV je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů VV.
8. VV může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů Spolku, případně
jiné osoby, a to s právem hlasu poradního.
9. V případě ukončení činnosti některého z členů Výkonného výboru Spolku ve své funkci,
navrhne kooptaci nového člena předseda nebo sekretář Spolku z náhradníků zvolených
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Valnou hromadou. Kooptaci schvaluje VV v aktuálním složení. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy, případně sekretáře při abdikaci předsedy.
10. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly :
a) zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Spolku v období mezi zasedáními VH,
b) zabezpečuje plnění úkolů VH a na základě těchto usnesení koordinuje činnost Spolku,
pokud nejsou ve výlučné pravomoci Valné hromady, přičemž VH si může vyhradit
rozhodnutí v dalších otázkách,
c) určuje podrobnosti vnitřní organizace a hospodaření, vydává vnitřní řády a směrnice,
d) získává a hospodaří s finančními prostředky zajišťujícími činnost,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku,
f) připravuje podklady pro jednání a rozhodování VH, svolává ji a řídí její průběh,
g) vede evidenci svých členů a odpovídá za její řádné vedení, příslušné údaje zapisuje
nebo vymazává bez zbytečného odkladu poté, co se o nich prokazatelně dozví,
h) vede evidenci výkonnostních stupňů členů,
i) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
j) navazuje, udržuje a rozvíjí mezinárodní styky s vědomím nadřazené zastřešující
organizace,
k) rozhoduje o vyloučení řádného člena a navrhuje VH vyloučení čestného člena za
podmínek těchto stanov.
11. Sekretář se stará o agendu Spolku. V případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění předsedy ho
v této době zastupuje, k právním a hlasovacím úkonům však potřebuje jeho plnou moc
vztahující se k danému úkonu.

12. Hospodář se stará o hospodaření Spolku.
Článek 9.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem Spolku.
2. Předseda jedná jménem Spolku, a to v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Výkonného
výboru. V případě, že předseda jedná jménem Spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je
povinen nahradit Spolku škodu, kterou tímto svým jednáním způsobil.
3. Předseda podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku
připojí svůj podpis.

Článek 10.
Dozorčí komise
1. Dozorčí komise je nezávislým kontrolním orgánem Spolku.
2. Počet členů DK musí být lichý, minimálně tříčlenný.
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3. DK je schvalována Valnou hromadou Spolku, funkční období členů DK je čtyřleté.
4. Zvolení členové DK volí ze svého středu předsedu DK, který jedná jejím jménem ve vztahu
k orgánům Spolku a jejím členům.
5. Dozorčí komise plní tyto úkoly :
a) provádí revizi hospodaření Spolku na základě svého plánu nebo závažného podnětu
ze strany ostatních orgánů Spolku či členů,
b) kontroluje jestli jsou všechny záležitosti Spolku vedeny řádně a včas a vykonává-li
Spolek svou činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími
vnitřními řády a směrnicemi Spolku,
c) rozhoduje spory mezi členy Spolku nebo mezi členem a některým z orgánů Spolku,
d) přezkoumává odvolání vyloučených členů.
6. V rozsahu působnosti DK může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokumentů a
požadovat od ostatních orgánů Spolku nebo členů vysvětlení a informace k dané
záležitosti._
7. Zjistí-li DK nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu Výkonný výbor.
8. DK předkládá VH svou zprávu o činnosti DK.
Článek 11.
Vnitřní komunikace
1. Základním oficiálním komunikačním prostředkem Spolku je elektronická pošta e-mail.
2. Orgány Spolku mohou využívat ke komunikaci klasické poštovní adresy prostřednictvím
dokumentů v papírové podobě, mají-li k tomu dobrý důvod nebo to vyplývá ze zákonů ČR.
3. Kontaktní údaje na všechny orgány Spolku jsou uvedeny na webových stránkách Spolku.
4. Jmenný seznam členů Spolku je uveden na webových stránkách Spolku. Jejich kontaktní
údaje jsou zveřejněny v neveřejné části webových stránek Spolku. V papírové podobě jsou
přihlášky a evidenční listy archivovány u předsedy Spolku.
5. VV Spolku je povinen udržovat kontaktní údaje Spolku v aktuální podobě.
6. Termíny VH Spolku a závěry z jejich usnesení jsou zveřejňovány na webových stránkách
Spolku.
Článek 12.
Majetek a hospodaření
1. Majetek Spolku tvoří zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné,
kulturní a osvětové činnosti,
c) příjmy vyplývající z vedlejší činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
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d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.,
e) dotace a příspěvky od nadřízených sportovních a tělovýchovných organizací a svazů,
f) dary a podpory.
2. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku.
3. O nabývání, pozbývání a převodech vlastnického práva k majetku, kromě majetku
nemovitého, a o všech dalších dispozicí s ním, rozhoduje VV. O veškerých dispozicích
(nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje VH.
4. Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní řád Spolku. Tento
vnitřní řád může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší
hospodářské činnosti určené výlučně k podpoře činnosti hlavní.
5. V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena likvidace Spolku za
účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje VH. VH při té příležitosti určí způsob
naložení s likvidačním zůstatkem po provedené likvidaci.
Článek 13.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 3. března 2016 a okamžikem
schválení nabývají účinnosti.
2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení
těchto stanov.

Za Nozomi Dojo, z.s. :
předseda

Roman Záhora

………………………………

sekretář

Pavel Štěpán st.

………………………………

V Hradci Králové dne 3. března 2016
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