Česká Federace Kendó
Stanovy České Federace Kendó

Stanovy České Federace Kendó z.s.

I.

Úvodní ustanovení

1. Česká Federace Kendó z.s. (dále jen ČFK) je založena na principu dobrovolnosti a na
demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku.
2. ČFK působí v českém jazyce pod názvem: Česká Federace Kendó z.s., a pod zkratkou
ČFK, v anglickém jazyce pak pod názvem: Czech Kendo Federation, a zkratkou CKF.
Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí Valné hromady
3. ČFK je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost
vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Sídlem ČFK je Praha.
5. Oficiální symbol ČFK je znak:
a) zobrazení:

b) barvy: černá, červená, modrá a bílá v kombinaci, obsahem znaku je grafické
znázornění helmice pro kendó v kruhu složeném z národních barev České
republiky, dále japonské znaky pro „kendó“ a ve vnitřním kruhu celý název ČFK v
českém, anglickém a japonském znění.
c) pro prezentaci je možné užít verzi bez textu ve vnitřním kruhu
II.

Účel ČFK

1. Účelem (hlavní činností) ČFK je podpora sportovní činnosti, konkrétně pak rozvoj a
propagace bojových umění kendó, iaidó, džódó a naginatadó v souladu s jejich
tradiční etikou, dále jejich organizace, řízení, propagace, příprava reprezentace České
republiky, a další s tím související aktivity.
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2. Vedlejší činností ČFK může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti ČFK.
3. Při zajišťování hlavní činnosti plní ČFK tyto hlavní úkoly:
a) Organizuje, řídí a koordinuje ČFK dle Stanov, Vnitřního řádu, příp. dalších nařízení
sportovní činnosti bojových umění kendó, iaidó, džódó a naginatadó na území
České republiky.
b) Zabezpečuje rozvoj bojových umění kendó, iaidó, džódó a naginatadó, zajišťuje
školení odborných pracovníků, trenérů a rozhodčích.
c) Zastupuje zájmy svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi.
d) Organizuje a řídí soutěže a zkoušky v bojových uměních kendó, iaidó, džódó a
naginatadó na území České republiky na základě Vnitřního řádu ČFK.
e) Podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění
své činnosti, reprezentace České republiky bojových umění kendó, iaidó, džódó a
naginatadó a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy ČFK.
f) Vydává vnitřní předpisy a směrnice Vnitřního řádu.
g) Zabezpečuje a řídí činnost všech reprezentačních družstev České republiky v
bojových uměních kendó, iaidó, džódó a naginatadó.
h) Zastřešuje bojová umění kendó, iaidó, džódó a naginatadó na území České
republiky a jedná se zahraničními národními svazy bojových umění kendó, iaidó,
džódó a naginatadó a případně jinými zahraničními organizacemi s podobným
zaměřením.

III.

Členství

1. Členství v ČFK je základní, kolektivní a čestné.
2. Se základním členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená těmito
Stanovami a právními předpisy. Na kolektivní a čestné členství se vztahují pouze ty
body těchto Stanov, ve kterých je to výslovně uvedeno.
3. Základními členy ČFK jsou právnické osoby (oddíly, kluby) a fyzické osoby
(podnikatelé), jejichž předmět činnosti je provozování bojových umění kendó, iaidó,
džódó a naginatadó.
4. O přijetí základního člena rozhoduje Výkonný výbor ČFK na základě písemné
přihlášky. Základní členství vzniká rozhodnutím Výkonného Výboru ČFK o přijetí člena
a zaplacením členského poplatku, přičemž obě podmínky musí být splněny
kumulativně.
5. Kolektivními členy ČFK jsou fyzické osoby čerpající služby základního člena.
6. Kolektivní členství vzniká předáním údajů kolektivního člena základním členem, jehož
prostřednictvím je registrován, do evidence ČFK a zaplacením členského poplatku
základního člena, v němž je členství kolektivního člena v daném roce zahrnuto. Obě
podmínky musí být splněny kumulativně.
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7. Valná hromada ČFK může udělit na návrh Výkonného výboru ČFK čestné členství
fyzickým osobám, které se zasloužili o rozvoj bojových umění kendó, iaidó, džódó a
naginatadó.
8. ČFK vede evidenci svých členů v elektronické databázi ČFK.

IV.

Práva a povinnosti členů ČFK

1. Základní členové mají zejména právo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Podílet se dle svých osobních schopností na činnosti ČFK.
Volit do orgánů ČFK.
Hlasovat na Valné hromadě ČFK.
Účastnit se soutěží a zkoušek pořádaných ČFK.
Navrhovat své zástupce do orgánů ČFK.
Využívat všech služeb poskytovaných ČFK a jí zřízenými subjekty.
Podávat návrhy všem orgánům ČFK a obracet se na ně se svými připomínkami.

2. Povinnosti základních členů ČFK jsou zejména:
a) Dodržovat Stanovy a Vnitřní řád ČFK.
b) Řídit se při výkonu sportovní činnosti Vnitřním řádem ČFK a pravidly vydanými
ČFK, případně pravidly vydanými příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí
je ČFK.
c) Řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z
rozhodnutí a usnesení orgánů ČFK, smluv a směrnic Vnitřního řádu ČFK.
d) Hradit členské poplatky za kolektivní členy do 28.2. daného roku.
e) Zachovávat základní pravidla etiky a chování tak, aby nebyla snížena vážnost
ČFK.
f) Registrovat své členy do elektronické databáze ČFK.
g) Udržovat a aktualizovat údaje v elektronické databázi ČFK.
3. Kolektivní členové mají zejména právo:
a)
b)
c)
d)

Využívat všech služeb poskytovaných ČFK a jí zřízenými subjekty.
Podílet se dle svých osobních schopností na činnosti ČFK.
Být informován o činnosti ČFK.
Být volen do orgánů ČFK.

4. Povinnosti kolektivních členů jsou zejména:
a) Zachovávat pravidla etiky a chování tak, aby nebyla snížena vážnost ČFK.
b) Řádně hradit členské příspěvky prostřednictvím základního člena, jehož
prostřednictvím jsou registrováni.
5. Čestní členové ČFK mají zejména právo:
a) Podílet se dle svých osobních schopností na činnosti ČFK.
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b)
c)
d)
e)

V.

Účastnit se zasedání orgánů ČFK s hlasem poradním.
Účastnit se soutěží pořádaných ČFK.
Využívat všech služeb poskytovaných ČFK a jí zřízenými subjekty.
Podávat návrhy všem orgánům ČFK a obracet se na ně se svými připomínkami.

Zánik členství

1. Členství v ČFK zaniká:

a)
b)
c)
d)
e)

VI.

vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl.IV těchto Stanov
zánikem člena bez právního nástupce - právnické osoby
zánikem člena bez právního nástupce - fyzické osoby – podnikatele
úmrtím člena - fyzické osoby
vystoupením člena za podmínek stanovených těmito Stanovami

Vyloučení člena z ČFK

1. Členství v ČFK zaniká podle ustanovení čl.V odst. 1 písm. a) těchto Stanov
okamžikem doručení oznámení vyloučenému členovi.
2. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí Výkonného Výboru ČFK
v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Dozorčí
komise.
3. Dozorčí komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo
těmto Stanovám.
4. Rozhodnutí Dozorčí komise je konečné.
5. Rozhodnutí o zrušení členství musí být oznámeno Výkonnému výboru a Valné
hromadě ČFK.

VII.

Vystoupení člena z ČFK

1. Člen ČFK může vystoupit z ČFK v případě, že tento svůj záměr písemně oznámí
Výkonnému výboru ČFK.
2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení Výkonnému výboru ČFK.
3. Výkonný výbor oznámí vystoupení člena na Valné hromadě ČFK.

strana 4/10

Česká Federace Kendó
Stanovy České Federace Kendó

VIII.

Orgány ČFK

1. Orgány ČFK jsou:
a) Valná hromada
b) Výkonný výbor
c) Dozorčí komise
2. Členství ve Výkonném výboru ČFK není slučitelné s členstvím v Dozorčí komisi a
naopak.

IX.

Valná hromada ČFK

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČFK
2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor ČFK písemnou
pozvánkou nejméně 1 měsíc přede dnem jejího konání.
3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:
a) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
b) program valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen
voleného orgánu,
c) návrh usnesení valné hromady a případně jeho zdůvodnění,
d) sdělení o možnosti využití technických prostředků.
Je-li na pořadu jednání Valné hromady změna Stanov, musí pozvánka na Valnou
hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných
změn Stanov. Úplný návrh změny stanov zašle Výkonný výbor ČFK společně s
pozvánkou.
Neobsahuje-li pozvánka sdělení, že lze rozhodnout i mimo valnou hromadu (dále
rozhodování per rollam), rozhodování per rollam se nepřipouští.
Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, souhlasí-li s jejich
projednáním alespoň dvě třetiny všech hlasů. Předchozí věta se nepoužije při
rozhodování per rollam.
4. Na Valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží základní člen při
zápisu do listiny přítomných. Pro hlasování na Valné hromadě, případně pro
rozhodování per rollam lze využít technických či elektronických prostředků (dále jen
technické prostředky).
5. Technické prostředky musí umožňovat ČFK ověřit totožnost osoby oprávněné
vykonávat hlasovací právo a určit počet hlasů, s nimiž je spojeno vykonávané
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hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto
hlasujících člen nepřihlíží.
6. Člen písemně oznámí Výkonnému výboru ČFK nejméně 1 týden před konáním Valné
hromady, že se Valné hromady zúčastní prostřednictvím technických prostředků, které
umožňují přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou
dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a základním členem, jako je
videokonference nebo telefonická konference. V případě, že člen včas účast
prostřednictvím technických prostředků neoznámí, právo na účast prostřednictvím
technických prostředků zaniká. Tímto není dotčeno právo osobní účasti na Valné
hromadě.
7. Podmínky účasti a hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v
pozvánce na Valnou hromadu ČFK nebo v návrhu rozhodnutí per rollam.
8. Valnou hromadu řídí prezident, případně jiný člen Výkonného výboru pověřený
prezidentem.
9. Průběh Valné hromady, jakožto rozhodování per rollam a hlasování technickými
prostředky se řídí Jednacím řádem Valné hromady.
10. Valná hromada ČFK je schopná se usnášet, jsou-li přítomni základní členové ČFK,
kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Valná hromada rozhoduje prostou většinou
hlasů přítomných základních členů ČFK. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech
hlasů se vyžaduje:
a) k přijetí rozhodnutí o změně obsahu Stanov,
b) k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění Stanovy,
c) k rozhodnutí o zrušení či přeměně ČFK.
Při rozhodování per rollam se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech
základních členů.
Počet hlasů každého základního člena ČFK odpovídá počtu jeho kolektivních členů se
zaplaceným poplatkem na příslušný rok a vedených v elektronické databázi ČFK.
11. Základní člen, vedený v elektronické databázi ČFK jakožto “Vedoucí”, disponuje všemi
hlasy za svoje kolektivní členy. Vyžaduje-li to však situace, může postoupit podíl hlasů
mezi své určené kolektivní členy. O této skutečnosti informuje Výkonný výbor před
Valnou hromadou.
12. Počty hlasů jsou přístupné všem základním členům v elektronické databázi ČFK.
13. Do počtu registrovaných osob pro tento účel se nezapočítávají členové s udržovacím
členstvím, příznivci a čestní členové.
14. Členové dalších orgánů ČFK se mohou účastnit zasedání Valné hromady ČFK s
hlasem poradním.
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15. Hlasování Valné hromady je veřejné. Požádá-li o to alespoň jeden základní člen ČFK,
je hlasování tajné.
16. V případě, že byla řádně a včas svolána Valná hromada, která však nebyla
usnášeníschopná, svolá Výkonný výbor ČFK bez zbytečného odkladu náhradní Valnou
hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní Valná hromada, což musí být
patrné z poznámky, je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. IX odst. 10,
tzn. je usnášeníschopná vždy. Ustanovení čl. IX odst. 10 o rozhodování kvalifikovanou
většinou tímto není dotčeno.
Náhradní Valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který
byla svolána původní Valná hromada.
17. Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady ČFK zajišťuje Výkonný výbor ČFK.

X.

Působnost Valné hromady ČFK

1. Valná hromada ČFK zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

XI.

Projednává zprávu o činnosti Výkonného výboru ČFK.
Schvaluje Stanovy ČFK a veškeré jejich změny.
Schvaluje změnu účelu ČFK, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti.
Projednává a schvaluje program činnosti ČFK na další období.
Projednává a schvaluje stav hospodaření za minulé období.
Projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období.
Volí na čtyřleté období prezidenta ČFK a členy Výkonného výboru ČFK navržené
jednotlivými členy ČFK a Dozorčí komisi.
Schvaluje udělení čestného členství ČFK, na základě doporučení Výkonného
výboru ČFK.
Projednává a schvaluje změnu názvu ČFK.
Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení ČFK.
Rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.
Rozhoduje o všech ostatních záležitostech ČFK, pokud je zákon, nebo tyto
Stanovy nesvěřují jinému orgánu ČFK.
Výkonný výbor ČFK

1. Výkonný výbor ČFK je statutárním orgánem ČFK, který řídí činnost ČFK v souladu se
zákonem, těmito Stanovami ČFK a Vnitřním řádem ČFK.
2. Členy Výkonného výboru ČFK volí Valná hromada ČFK na dobu 4 let. Výkonný výbor
ČFK je pětičlenný a je složen z prezidenta, viceprezidenta, sekretáře, hospodáře a
technického ředitele.
3. Za ČFK jedná prezident samostatně nebo dva členové Výkonného výboru společně.
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4. Výkonný výbor ČFK může podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát
a jeho další funkce, přičemž při jejich zřízení / jmenování, určí rozsah jejich
působnosti a pravomoci směrnicí Vnitřního řádu ČFK.
5. Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu
ČFK a s ohledem na její zájmy.
6. Členové Výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet
na činnosti Výkonného výboru ČFK. Členové Výkonného výboru ČFK mají nárok na
úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich
funkce.
7. Dojde-li k zániku funkce člena Výkonného výboru ČFK v průběhu funkčního období,
požádá Výkonný výbor ČFK bezprostředně po zániku funkce člena základní členy o
navržení náhradníka. Základní člen je oprávněn navrhnout náhradníka ve lhůtě 14 dnů
ode dne obdržení žádosti Výkonného výboru ČFK. Uplynutím lhůty 14 dnů podle
předchozí věty právo základního člena navrhnout náhradníka zaniká. Neobdrží-li
Výkonný výbor ČFK žádný návrh na náhradníka či nebyl navržený náhradník zvolen a
neklesl-li počet členů Výkonného výboru ČFK pod polovinu, je Výkonný výbor ČFK
oprávněn kooptovat náhradního člena. V opačném případě svolá Valnou hromadu.
Pro zvolení náhradního člena se vyžaduje nadpoloviční většina všech zbývajících
členů Výkonného výboru ČFK s tím, že každý člen má jeden hlas. Funkční období
zvoleného náhradního člena trvá do konce funkčního období členů Výkonného výboru
ČFK.
8. Schůze Výkonného výboru ČFK svolává prezident Výkonného výboru ČFK, a to podle
potřeby.
9. Výkonný výbor ČFK musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
10. Výkonný výbor ČFK je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho
členů.
11. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru ČFK je nutná nadpoloviční většina všech členů
Výkonného výboru ČFK.
12. Výkonný výbor ČFK může podle potřeby přizvat na své zasedání členy dalších orgánů
ČFK, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.
XII.
Působnost Výkonného výboru ČFK

1. Výkonný výbor řídí ČFK v době mezi konáním Valných hromad.
2. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné hromadě
ČFK.
3. Jménem ČFK jedná a ČFK zastupuje prezident nebo jím pověřený člen Výkonného
výboru.
4. K písemným právním úkonům je třeba podpis dalšího člena Výkonného Výboru ČFK.
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5. Výkonný výbor ČFK zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

XIII.

Rozhoduje o přijetí člena ČFK.
Podává návrh na vyloučení člena ČFK Dozorčí komisi.
Zpřístupňuje seznam členů ČFK.
Svolává Valnou hromadu.
Oznamuje členům ČFK den, místo konání a program zasedání Valné hromady.
Vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady ČFK.
Svolává náhradní Valnou hromadu ČFK.
Podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát a další funkce v něm.
Výkonný výbor plní usnesení Valné hromady a na základě těchto usnesení
koordinuje činnost ČFK.
Výkonný výbor schvaluje Vnitřní řád ČFK a prováděcí předpisy.

Dozorčí komise ČFK

1. Dozorčí komise je nezávislým orgánem ČFK.
2. Dozorčí komise má nejméně tři členy. Valná hromada může při volbě členů Dozorčí
komise určit, že počet členů bude vyšší než tři, přičemž se nesmí jednat o počet
dělitelný dvěma.
3. Funkční období člena Dozorčí komise je čtyřleté.
4. Dozorčí komise volí hlasováním ze svého středu předsedu.
5. Dozorčí komise zejména dohlíží, jsou-li záležitosti ČFK vedeny řádně a vykonává-li
ČFK činnost v souladu se Stanovami, Vnitřním řádem ČFK a právními předpisy. Zjistí-li
Dozorčí komise nedostatky, upozorní na ně Výkonný Výbor ČFK.
6. Dozorčí komise dále rozhoduje spory mezi jednotlivými členy ČFK a/nebo orgány ČFK
o organizačních, soutěžních či administrativních záležitostech a další obdobné spory.
7. Dozorčí komise dále přezkoumává návrhy na vyloučení člena z ČFK dle čl. VI., těchto
Stanov.
8. V rozsahu působnosti Dozorčí komise může její pověřený člen nahlížet do všech
dokladů ČFK a požadovat od členů dalších orgánů ČFK vysvětlení k jednotlivým
záležitostem.
9. Z činnosti Dozorčí komise je dočasně vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání
nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě.
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10. Dozorčí komise ČFK musí rozhodnout ve věci samé nejpozději do 6 měsíců od přijetí
podnětu. Zároveň do 1 týdne zadavateli podnětu potvrdí, jestli se podnětem bude
zabývat.
11. Činnost Dozorčí komise se řídí Stanovami ČFK a Disciplinárním řádem ČFK.
XIV.

Komunikační prostředky ČFK

1. Základním oficiálním komunikačním prostředkem ČFK je elektronická pošta (e-mail).
2. Orgány ČFK mohou využívat komunikaci na klasické poštovní adresy prostřednictvím
dokumentů v papírové podobě, datové schránky, mají-li k tomu dobrý důvod, nebo to
vyplývá ze zákonů ČR.
3. Členové ČFK mají uvedeny své kontaktní údaje v elektronické databázi ČFK.
4. Členové ČFK jsou povinni udržovat kontaktní údaje ČFK v aktuální podobě.
5. Termíny jednání Výkonného výboru ČFK, termíny Valné hromady ČFK a závěry z jejich
usnesení jsou rozesílány členům ČFK, kteří o to požádají a zveřejňovány na webových
stránkách ČFK.
XV.

Článek: Závěrečná ustanovení ČFK

1. Tyto Stanovy ČFK byly schváleny Valnou hromadou ČFK dne 5.3.2022 a okamžikem
schválení nabývají účinnosti.
2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Stanov bude shledáno neplatným či
nevyhnutelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních
ustanovení těchto Stanov.
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