
Stanovy občanského sdružení 
AIKIDO IKEDA DOJO DĚČÍN, občanské sdružení

PREAMBULE

Název občanského sdružení: Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s.
Sídlo sdružení: Děčín
Adresa sdružení: Richard Dzurko, Lounská 1037/50, 405 02 Děčín VI - Letná
Působnost: Česká republika, Ústecký kraj, město Děčín

Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., je ustaveno dle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Je samostatnou práv-
nickou  osobou s právem svým jménem nabývat práv a zavazovat se, čili vystupovat v právních vztazích svým 
jménem a mít právní a majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 
ČLÁNEK 1 - POSLÁNÍ A CÍLE

- Posláním Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., je zajišťovat podmínky pro soustavnou sportovní a osvětovou činnost  
 klubu Aikidó Ikeda Dojo Děčín, směřující k rozvoji cvičení bojového umění Aikidó v regionu Děčín.
- Cílem Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., je udržovat funkčnost sportovního klubu Aikidó Ikeda Dojo Děčín.

ČLÁNEK 2 - ČLENSTVÍ

ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ:
- Členství v Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., je dobrovolné.
- Členem Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., může být osoba, která dosáhne nejméně 18-ti let věku.
- Členství není omezeno pohlavím, stavem, náboženstvím, politickou ani státní příslušností.
- Členem může být osoba fyzická i osoba právnická (tzn. podporovatel).
- Zájemci o členství podávají žádost o přijetí radě sdružení písemnou nebo ústní formou.
- Členství ve sdružení se uděluje na valné hromadě a to na základě souhlasu nadpoloviční většiny přítomných  
 členů.
- Člen sdružení se podepsáním členské listiny zavazuje k respektování těchto stanov.

ČESTNÉ ČLENSTVÍ:
Valná hromada může udělit nadpoloviční většinou hlasů čestné členství tomu, kdo se zásadním a prokazatel-
ným způsobem dlouhodobě zasazuje o rozvoj bojového umění Aikidó v duchu odkazu jeho zakladatele. Návrh 
na udělení čestného členství podává rada sdružení valné hromadě. Čestný člen sdružení je osvobozen od place-
ní členského příspěvku.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ:
Ukončit členství v Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., může člen na základě vlastního rozhodnutí i bez udání důvo-
du. Sdružení může ukončit členství svého člena tím, že jej vyloučí pro nedodržování stanov nebo na základě 
vážných činů, které svým charakterem nebo důsledkem poškozují dobré jméno nebo hospodaření sdružení. 
K vyloučení dochází na valné hromadě za předpokladu, že tak rozhodne nejméně dvoutřetinová většina pří-
tomných. K ukončení členství dochází automaticky po vypršení lhůty jednoho roku po nezaplacení členského 
příspěvku. Ukončením členství vzniká povinnost sdružení i členovi, jehož členství končí, vyrovnat všechny vzá-
jemné právní, ekonomické a organizační závazky.
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ČLÁNEK 3 - PRÁVA  A POVINNOSTI ČLENŮ

PRÁVA:
- Řádný člen sdružení má plné hlasovací právo, které mu umožňuje podílet se na rozhodování.
- Řádný člen sdružení má právo žádat o podporu sdružení při realizaci vlastních aktivit, které jsou v souladu 
 s posláním a cílem sdružení. Toto právo lze uplatnit předložením žádosti radě sdružení.
- Řádný člen sdružení má právo podávat radě sdružení návrh na přijetí nového člena. 
- Řádný člen sdružení má právo být zvolen do orgánů sdružení.
- Řádný člen sdružení má právo kdykoliv požadovat informace týkající se hospodaření a organizačních
 záležitostí sdružení.

POVINNOSTI:
- Řádný člen sdružení je povinen respektovat stanovy sdružení a svým veřejným i soukromým vystupováním  
 přispívat k vytváření dobrého jména Aikido Ikeda Dojo Děčín.
- Řádný člen sdružení je povinen respektovat rozhodnutí přijatá na valné hromadě sdružení.
- Řádný člen sdružení je povinen přispívat finančně na činnost spolku řádným příspěvkem, jehož výši stanovuje  
 každoročně valná hromada.
- Řádný člen sdružení, který je zvolen do rady sdružení na základě vlastního souhlasu, je povinen tuto funkci  
 vykonávat čestně a zodpovědně podle svých nejlepších možností a schopností.

ČLÁNEK 4 - ORGÁNY SDRUŽENÍ:

- Rozhodujícím orgánem Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., je valná hromada:
- Valnou hromadu svolává a organizuje rada sdružení dle schváleného řádu nejméně jednou do roka
 (pozn. u příležitosti interní stáže na konci sezóny). 
- Na valné hromadě dochází k rozhodnutí o hlavních aktivitách sdružení, hodnotí se výsledky uplynulé sezóny,  
 plánují se cíle a aktivity pro následující sezónu, předkládá se správa o hospodaření za uplynulý rok a plán hos 
 podaření na rok následující, hlasuje se o přijetí nových členů a udělení čestného členství.
- Základním nástrojem rozhodování na valné hromadě je nadpoloviční většina při hlasování. Stav právě přítom- 
 ných členů na valné hromadě se považuje za stoprocentní. Člen, který se z vlastní viny nezúčastní valné
 hromady, ztrácí možnost se k věci, o níž se hlasuje, svým hlasem vyjádřit.
- O konání každé valné hromady musí být spolehlivým způsobem, tzn. písemnou nebo e-mailovou pozvánkou  
 zaslanou na kontaktní adresu člena, informován každý člen sdružení.
- O sporných otázkách kolem hlasování rozhoduje s konečnou platností rada sdružení.
- Valná hromada schvaluje výroční zprávu, která obsahuje výčet aktivit a stav hospodaření organizace 
 za uplynulý rok.
- Na valné hromadě se volí každoročně statutární zástupci sdružení, tzn. členové rady (každý člen rady zvlášť) 
 a stejným způsobem se volí též předseda sdružení. Volby členů rady řídí minimálně dvoučlenná volební 
 komise.

- Statutárním orgánem Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., je rada, která pracuje dle těchto zásad:
- Členové rady jsou statutární zástupci sdružení, tzn. mohou vystupovat jménem Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s.
- Členové rady jsou osoby plnoleté s plnou občanskoprávní způsobilostí.
- Rada je tříčlenná.
- V radě je zastoupena funkce předsedy a dvou sekretářů, kteří mají podpisové právo k úkonům jménem
 Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s. 
- Razítko sdružení mohou používat výhradně členové rady. 
- Mluvčím sdružení je předseda, ale může jím být i předsedou pověřený člen rady.
- Kromě členů rady nemá nikdo jiný právo promlouvat na veřejnosti oficiálně jménem sdružení, a to se týká  
 zejména při styku s médii.
- Členové rady mohou jménem sdružení jednat samostatně, ale vždy s vědomím předsedy sdružení nebo
 na základě usnesení rady sdružení.
- Písemné a ústní úkony jsou prováděny shodně na základě jednacího řádu stanoveného a schváleného valnou  
 hromadou sdružení.
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- Pověřovat jednáním jiné osoby, než jsou členové rady, může pouze předseda sdružení.
- Rada je volena po jednotlivých členech a to vždy nejméně dvoutřetinovou většinou na valné hromadě konané  
 na konci sezóny.
- Jednání rady řídí předseda sdružení, v jeho nepřítomnosti předsedu zastupuje určený sekretář.
- Předsedou rady musí být osoba způsobilá zodpovědně a důstojně zastupovat zájmy sdružení. 
- Člen rady může být odvolán z funkce vyslovením nedůvěry dvoutřetinovou většinou hlasů při hlasování valné  
 hromady v případě, že vykonává svou funkci v rozporu se stanovami sdružení, v rozporu s rozhodnutím
 valných hromad či prokazatelně vede organizaci k úpadku.
- Rada sdružení je povinna scházet se nejméně jednou za kvartál a o každém jednání je vyhotoven písemný  
 zápis o obsahu jednání, který je archivován.
- Rada dbá na respektování stanov sdružení a na plnění úkolů, které plynou z rozhodnutí přijatých na valných  
 hromadách.
- Rada připravuje a předkládá materiály pro jednání na valných hromadách.
- Rada ručí za správné hospodaření sdružení v souladu s přijatými pravidly a platnou legislativou.
- Rada je povinna při vzniku zásadních organizačních nebo hospodářských skutečností, které mají vliv na  
 rozhodnutí valné hromady, informovat o nich neprodleně všechny členy sdružení buď písemně nebo ústně
 na valné hromadě svolané do jednoho měsíce od vzniku těchto skutečností.
- Funkce členů rady nejsou honorované.

ČLÁNEK 5 - ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

- Přímý výkon nad hospodařením Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., mají výhradně členové rady, kteří jediní mají
 podpisové právo k operacím na bankovním účtu. 
- Kontrolu nad správným vedením hospodaření a nad řádným vedením zákonem stanovené účetní evidence je  
 povinna průběžně vykonávat rada, která na valné hromadě každoročně předkládá zprávu o hospodaření.
- Právo kontrolovat hospodaření a k němu se vyjadřovat má každý člen sdružení. 
- Řádnou evidenci příjmů, výdajů a majetku sdružení jakož i povinné účetní evidence vede pověřený člen rady.
- Při jednání s místním správcem daně zastupuje organizaci předseda sdružení nebo jím pověřený člen rady.

Zdrojem finančního zabezpečení činnosti Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., jsou:
- Řádné členské příspěvky členů sdružení, jejichž výši určuje každoročně výroční valná hromada.
- Příspěvky a dary sponzorů a podporovatelů
- Výtěžek ze vstupného na příležitostných akcích pořádaných sdružením.
- Granty a dotace na akce a projekty realizované sdružením.

ČLÁNEK 6 - UKONČENÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ

Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., zaniká a tím i končí svou činnost, má-li méně než tři členy. Poslední funkční před-
seda sdružení je povinen vyřídit všechny formality související s ukončením činnosti sdružení, včetně oznámení 
o ukončení činnosti sdružení příslušnému úseku Ministerstva vnitra ČR. Veškerý majetek zaniknuvšího Aikido 
Ikeda Dojo Děčín, o.s., musí být řádně zúčtován a převeden na konto České asociace Aikido.

ČLÁNEK 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto stanovy jsou bez výjimky závazné pro všechny členy Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s. V případě, že některý 
z bodů stanov přestane účelně vyhovovat nebo se dokonce stane překážkou řádné činnosti sdružení, navrhne 
rada sdružení změnu jeho znění, která pak musí být odsouhlasena nejbližší valnou hromadou sdružení.

          V Děčíně 6. 10. 2011
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