
STANOVY SPOLKU
 CZ E C H  F U L L C O N TA C T  K A R AT E  O R G A N I Z AT I O N  z . s .

Spolek CZ E C H  F U L L C O N TA C T  K A R AT E  O R G A N I Z AT I O N  z . s .  (dále jen CFKO)  je
dobrovolné  společenství  osob.  Je  nezávislé na  státní  správě,  církvích,  spolcích, politických  stranách a
dalších  organizacích,  ale  je  ochotno  se  všemi spolupracovat k  naplnění  účelu dále  uvedeného. CFKO
byla založen v roce 2016  Mgr.Jiřím Žofčinem, Ing.Arsenem Bultaevem a Ing.Milanem Puldou . Jeho
členové se hlásí  k tradicím bojových umění a jejich filozofii,  jakož i  k myšlence a cílům vytyčených
zakladately  spolku  a  k světové  organizaci  Japan  Fullcontact  Karate  Organization,(JFKO),    jejímž
hlavním nositelem této myšlenky a jejím představitelem  je Shihan Kenji Midori .

I. Účel spolku

Účelem spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti
v oblasti  bojových  umění, především plnokontaktního  karate, úpolových  sportů,  sebeobrany, pořádání
soutěží,  soustředění,  sportovních  akcí,  účast  na  národních  i  mezinárodních  soutěžích,  podpora
mezinárodních  vztahů  a  podpora  prevence  sociálně  patologických  jevů  mládeže  formou  cílené
všeobecné sportovní přípravy.

II. Hlavní činnosti spolku

1. Vytváření ekonomické základny pro naplňování svého účelu, tedy podpory v oblasti  sebeobrany,
úpolových sportů, bojových umění, především podpora výuky, rozvoje a propagace karate a účast
na národních i mezinárodních soutěžích a seminářích.

2. Vedení  svých  členů  jakožto i  ostatních  účastníků k dodržování  základních  etických a  mravních
pravidel.

3. Poskytování základních informací dotýkajících se činnosti spolku svým členům.

4. Prosazování  zájmů  spolku  ve  vztahu  ke  třetím  osobám,  jak  ze  sportovního  či  nesportovního
odvětví a za tímto účelem spolupracovat se stáními orgány a orgány územní či jiné samosprávy.

5. Propagování  činnosti  v  oblasti  sebeobrany,  úpolových  sportů,  bojových  umění  a  sportovní
přípravy v regionech České republiky.

6. Sportovní osvěta v oblasti sebeobrany, úpolových sportů a bojových umění veřejnosti.

7. Organizování  sportovních  soutěží  a  účast  na  národních  i  mezinárodních  soutěžích  a  v oblasti
bojových umění, úpolových sportů na amatérské i profesionální úrovni.

8. Organizování  seminářů, tréninkových campů  a účast  na  národních i  mezinárodních  seminářích a
v oblasti bojových umění, úpolových sportů na amatérské i profesionální úrovni.
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III. Název a sídlo spolku

1. Spolek nese název: CZ E C H  F U L L C O N TA C T  K A R AT E  O R G A N I Z AT I O N  z . s .  (dále
jen CFKO) 

2. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Sídlo spolku je na adrese:  Na Švihance 1527/9, 120 00 Praha 2-Vinohrady.

IV. Členství

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba či právnická osoba s trvalým pobytem či sídlem na
území  Evropské  unie.  Právnická  osoba  jedná  prostřednictvím  svého  statutárního  orgánu  (popř.
jiného  zástupce,  kterého určí a  zmocní).  Členem  spolku  může být  jen  osoba, která  souhlasí  se
stanovami a účelem  spolku. Nezletilé  osoby  mohou být  členy  sdružení  jen  se  souhlasem  svého
zákonného zástupce.

2. Členství  je dobrovolné.  Nikdo  nesmí být  nucen  ke  členství proti  své  vůli.  Přihlášku ke  členství
přijímá  rada  spolku a pro přijetí  člena  je potřeba  souhlasu 2/3  většiny všech  členů  rady  spolku.
Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

3. Druh členství je: přímý a nepřímý. Zakladatelé spolku jsou přímými členy.

4. Členství  vzniká  dnem,  kdy  rada  spolku  rozhodne  o  přijetí  žadatele  na  základě  jeho  písemné
přihlášky.  Přihláška  musí  obsahovat: u  fyzické  osoby jméno a příjmení  žadatele,  adresu trvalého
pobytu a  skutečného bydliště, pak-li  že  se  liší  od  trvalého pobytu, datum  narození, u právnické
osoby  firmu,  sídlo,  identifikační  číslo, a dále případně  telefonické  spojení a  e-mailovou  adresu,
datum podání  přihlášky  a  vlastnoruční  podpis  žadatele,  popř.  zákonného  zástupce.  Dále  musí
přihláška obsahovat, zda žadatel žádá o členství přímé či nepřímé. Pakliže žadatel žádá o členství
přímé je přílohou jeho přihlášky i doklad o uhrazení vstupního poplatku  spolku (nebude-li  tento
doklad přiložen, bude rada přihlášku žadatele posuzovat jako žádost o členství nepřímé). Přihláška
se podává na adresu sídla spolku.

5. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se
stane členem spolku.

6. Členství zaniká:

a) doručením spolku písemného oznámení o vystoupení člena,
b) v případě nezájmu člena spolku (za tento se považuje zejména situace, kdy se člen bez 

omluvy nezúčastní třikrát zasedání valné hromady),
c) jeho vyloučením pro hrubé porušení členských povinností ve spolku, a to dnem,

kdy o tomto vyloučení rozhodne rada spolku,
d) smrtí člena či zánikem člena spolku právnické osoby s likvidací a i bez likvidace,
e) zánikem spolku.
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7. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané radou spolku.

8. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

V. Práva a povinnosti členů

1. Přímý  člen  spolku  musí  splňovat pravidla popsaná v článku  IV.  odst.  1 a  musí  uhradit  vstupní
poplatek ve výši, splatnosti a způsobem stanoveným radou spolku.

 Přímý člen má právo:

a) Podílet se na praktické činnosti spolku,
b) účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
c) volit a být volen do orgánů spolku,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku.

2. Nepřímý člen spolku musí splňovat pravidla popsaná v článku IV.odst.1.Nepřímý člen má právo:

a) Účastnit  se jednání valné hromady, kdy jeho hlas je pouze poradní a nepřihlíží  se k němu
pro účely, které jsou uvedené v § 252 odst. občanského zákoníku (nezapočítává se do kvóra
pro  posouzení usnášení  schopnosti  valné  hromady,  ani do kvóra pro  posouzení přijetí  či
nepřijetí rozhodnutí valné hromady),

b) Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

c) Nemá právo volit a být volen do orgánů spolku.

3. Nezletilí členové nemají volební právo a nemohou být voleni do orgánů spolku, na valné hromadě
mají pouze hlas poradní, ke kterému  se nepřihlíží pro účely, které  jsou uvedeny v § 252  odst.1
občanského zákoníku.

4. Člen spolku má zejména povinnost:

a) Jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů 
spolku,

b) Aktivně se podílet na plnění účelu spolku,
c) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
e) Hradit členský příspěvek, jehož výši, splatnost a způsob úhrady stanoví rada spolku, 

oznamovat spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

VI. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) Valná hromada, 
b) Rada spolku (kolektivní statutární orgán).
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VII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové tohoto spolku.

2. Valnou hromadu svolává rada spolku nejméně jedenkrát ročně a též vždy, požádá-li o to alespoň jedna
třetiny členů rady spolku.

3. Valná hromada:

a) Projednává jedenkrát ročně zprávu jednatelů o činnosti spolku v uplynulém období,
b) Projednává výroční zprávu pověřeného člena rady spolku,
c) Projednává a schvaluje plán budoucích aktivit a úkolů spolku,
d) Schvaluje rozpočet spolku,
e) Volí a odvolává členy rady spolku,
f) Rozhoduje o změně stanov
g) Rozhoduje o zrušení spolku.

4. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech přímých členů spolku.

5. Každý přímý člen má jeden hlas. Hlasy přímých členů jsou si rovné. S nepřímým členstvím je spojen
pouze hlas poradní a nepřihlíží se k němu pro účely stanovené v §252 odst. 1 občanského zákoníku.

6. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá
většina přítomných přímých členů. Rozhodnutí o změně stanov (článek VII. odst. 3 písm. f) vyžaduje
pro přijetí souhlas alespoň poloviny přímých členů spolku a zároveň alespoň poloviny všech členů
rady spolku.

VIII.Rada spolku

1. Rada spolku je kolektivní statutární orgánem spolku, který spravuje jeho záležitosti mezi valnými 
hromadami.

2. Rada spolku má alespoň 3 (tři) členy: prezidenta, viceprezidenta, ředitele a člena rady spolku.

3. Jménem spolku jedná jeho rada. Každý člen rady je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

4. Členem rady spolku může být valnou hromadou zvolen přímý člen, pakliže jejich členství stále trvá.

5. Funkční období členů rady spolku je doba neurčitá.

6. Rada spolku zejména:

a) Volí ze svých členů prezidenta , viceprezidenta, ředitele a odvolává je,
b) Svolává nejméně jedenkrát ročně valnou hromadu,
c) Rozhoduje o přijetí nového člena,
d) Rozhoduje o kooptaci člena spolku do rady spolku,
e) Rozhoduje o vyloučení člena spolku,
f) Koordinuje činnost spolku,
g) Zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí valné hromady,
h) Pověřuje členy rady kontrolou a evidencí hospodaření spolku.
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7. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.

8. Rada spolku rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá
většina přítomných členů. 

9. Rozhodnutí o kooptaci  člena do  rady  spolku  (článek VIII.  odst. 6 písm. d) vyžaduje pro přijetí
souhlas alespoň poloviny všech členů rady spolku. Rada spolku musí o kooptaci člena spolku do
rady  spolku  rozhodnout  do  30  dnů ode  dne  uvolnění  funkce  původního  člena  rady  spolku.
V opačném případě zvolí nového člena valná hromada, kterou je oprávněn svolat za tímto účelem
kterýkoli  člen spolku. V případě, že počet členů rady spolku poklesne pod dva, je zbývající  člen
rady spolku povinen svolat do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozví, valnou hromadu, která zvolí
nové členy rady spolku. Jestliže tak neučiní, je oprávněn svolat valnou hromadu za tímto účelem
kterýkoliv člen spolku. Pokud nezůstane ve funkci ani jeden člen rady spolku, je oprávněn valnou
hromadu, která zvolí nové členy rady spolku, svolat kterýkoli člen spolku.

IX. President, vicepresident a členové rady

1. Prezidenta, viceprezidenta a ředitele, volí ze svých členů rada spolku a též je odvolává. 

2. Prezident je odpovědný za koordinaci činnosti spolku, plnění rozhodnutí rady spolku a plynulý chod
spolku. Navrhuje radě spolku ke schválení osobu pokladníka.

3. Prezident připravuje podklady pro jednání rady spolku.

4. Členové rady spolku zastupují  spolek každý  samostatně.  Podepisování  za  spolek  se děje  tak,  že
k vytištěnému nebo vypsanému názvu spolku připojí členové rady svůj podpis.

5. Členové rady zejména:

a) Samostatně zastupují spolek navenek a jménem spolku právně jednají,
b) Přijímají zaměstnance do pracovně právního vztahu,
c) Spravují účet spolku a rozhodují o použití finančních prostředků na tomto účtu,
d) Připravuje podklady pro jednání rady.

6. Rozsah dalších pravomocí prezidenta, viceprezidenta, ředitele a členů rady,  stanoví rada spolku.

X. Hospodaření

1. Spolek je ve smyslu občanského zákoníku neziskovou právnickou osobou. Případný zisk ze svých
aktivit, sponzorské dary a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu
a nutné platby) vynaloží ve prospěch účelu spolku.
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2. Příjmy spolku tvoří zejména:

a) Dary a dobrovolné příspěvky fyzických a právnických osob,

b) Přidělené granty, dotace, subvence, sbírky, soutěže, semináře, kempy.

3. Hospodařením spolku je radou spolku pověřen (článek VIII. odst.5 písm. h) její člen, který je spolu
s radou spolku odpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví tohoto spolku.

XI. Zrušení a zánik spolku

1. Spolek se zrušuje a zaniká z důvodu a způsobem stanoveným zákonem, popř. těmito stanovami.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Rada spolku může vydat organizační řád tohoto spolku.

2. Spolek  má  právo  v  souladu  s  účelem  své  činnosti  se  obracet  na  státní  orgány  s peticemi  a
žádostmi.

3. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení a orgány spolku.

4. Otázky  těmito  stanovami výslovně  neupravené  se  řídí příslušnými  obecně  závaznými právními
předpisy České republiky.

Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou dne 26. 11. 2016 tak, aby bylo znění stanov dáno do souladu
s novou právní úpravou, zejména pak zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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