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Taekwon-Do klub Fénix, z.s.
Stanovy spolku
I.
Název a sídlo
Taekwon-Do klub Fénix, z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Praze.

II.
Účel spolku
1. Organizovat a zajišťovat výuku moderního umění sebeobrany Taekwon-Do ITF ve všech známých a
dostupných formách, zejména podle Encyklopedie Taekwon-Do a dle zásad a slibu Taekwon-Do.
2. Zúčastňovat se sportovních soutěží Taekwon-Do ITF.

III.
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je
naplňován zejména prostřednictvím:
a) pořádáním tréninků, technických seminářů, školení a soustředění Taekwon-Do ITF
b) účastí na trénincích, technických seminářích, školeních a soustředěních Taekwon-Do ITF jak
v České republice, tak v zahraničí
c) účastí na sportovních soutěžích Taekwondo-ITF
d) spolupráce s ostatními národními i mezinárodními organizacemi obdobného, nebo stejného
zaměření
e) prezentování svého mistrovství veřejnými vystoupeními (exhibicemi) s ukázkami nabytých
zkušeností

IV.
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s posláním organizace a zaváže se
dobrovolně plnit stanovy.
2. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
3. Žádost o přijetí se podává vždy písemně do rukou kteréhokoliv člena výkonného výboru. Členství ve spolku
vzniká na základě schválení písemné přihlášky oběma členy výkonného výboru.
4. Základní práva členů
a) účastnit se pravidelné výuky Taekwon-Do ITF, skládat předepsané zkoušky pro získání vyššího technického
stupně v Taekwon-Do ITF
b) na základě nominace se účastnit národních či mezinárodních soutěží Taekwon-Do ITF
c) dle příslušného technického stupně se účastnit národních i mezinárodních technických seminářů, školení a
soustředění Taekwon-Do ITF
d) na základě splněných podmínek (18 let a technický stupeň v Taekwon-Do ITF 2. kup nebo vyšší) se účastnit
jednání členské schůze, hlasovat, volit a být volen do výkonného výboru spolku
5. Základní povinnosti členů
b) řídit se těmito stanovami a dalšími prováděcími předpisy spolku
c) vždy se chovat a jednat podle zásad a slibu Taekwon-Do
d) šetřit a chránit majetek spolku, jakož i další majetek a zařízení jemu svěřený
e) dbát na dobré jméno spolku, Taekwon-Do, České republiky
a) platit řádně a včas členské příspěvky spolku a jiné poplatky související s členstvím v spolku. Jejich výši, datum
a způsob hrazení určuje prováděcím předpisem výkonný výbor.
6. Členství ve spolku zaniká
a) ukončením členství či dobrovolným vystoupením člena ze spolku
b) vyloučením člena ze spolku. O vyloučení rozhoduje vždy výkonný výbor. Vyloučený má právo odvolat se proti
svému vyloučení k členské schůzi. Rozhodnutí členské schůze je konečné.
c) zánikem spolku
d) úmrtím člena
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7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do 3 měsíců od potvrzeného ukončení
členství.
V.
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze
b) výkonný výbor

VI.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
2. Členská schůze je složená z členů spolku starších 18-ti let a zároveň držitelů technického stupně v TaekwonDo ITF 2. kup a vyšší (dále jen „členové s hlasovacím právem“).
3. Zasedání členské schůze svolává výkonný výbor spolku dle svého uvážení, nejméně však jednou za dva roky.
4. Členská schůze je usnášení schopná, je –li na jejím zasedání přítomna alespoň polovina členů s hlasovacím
právem zaregistrovaných ke dni členské schůze. Rozhodnutí členské schůze je právoplatné, hlasuje-li pro něj
minimálně polovina všech přítomných členů s hlasovacím právem.
5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis.
Zápis svým podpisem ověřují dva členové s hlasovacím právem přítomní na zasedání členské schůze.
6. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výkonný výbor členům spolku písemně nebo elektronickou
poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou
kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu
zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výkonný výbor členům spolku
návrhy materiálů ke schválení.
7. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 5 těchto
stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
8. Na žádost minimálně dvou třetin členů s hlasovacím právem svolá výkonný výbor mimořádnou členskou
schůzi. Žádost musí být podána písemně s uvedením důvodu. Mimořádná členská schůze se musí uskutečnit do
jednoho měsíce od obdržení žádosti výkonným výborem.

VII.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak
je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s
výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku a najímat externí pracovníky, ukončovat jejich
pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.
2. Výkonný výbor je volen řádnou členskou schůzí a jeho funkční období začíná zvolením.
3. Výkonný výbor musí být zvolen z členů s hlasovacím právem.
4. Výkonný výbor dělá všechna rozhodnutí na základě souhlasu obou členů výkonného výboru.
5. Výkonný výbor je složen z předsedy a manažera.
6. Funkční období výkonného výboru jsou 2 roky. Po této době mohou být jeho členové znovuzvolení volbou na
členské schůzi. Funkční období člena výboru však neskončí dříve, než se od okamžiku uplynutí období dvou let
koná nejbližší členská schůze.
7. Jménem spolku jednají členové výkonného výboru pouze společně, případně osoby na základě zmocnění,
poskytnutém jim výkonným výborem.
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VIII.
Majetek a hospodaření
1. Zdroje příjmů spolku
a) příspěvky členů
b) dotace od státních orgánů či jiných složek
c) poplatky za zkoušky, semináře, školení a pořádání soutěží
c) vstupné z pořádaných veřejných vystoupení (exhibic)
d) příjmy z podpor, darů a sponzorství
e) příjmy za reklamu
f) případná vedlejší hospodářská činnost
2. Spolek vytváří k zabezpečení své činnosti materiální a finanční předpoklady v souladu s platnou právní
úpravou a vnitřními prováděcími předpisy.
3. Případná vedlejší hospodářská činnost se řídí všeobecně platnými hospodářskými předpisy.

IX.
Výklad a provádění stanov
1. Výklad stanov je oprávněn provádět výkonný výbor, který rozhoduje také o případech, které stanovy přímo
neřeší.
2. K provádění stanov schvaluje výkonný výbor prováděcí předpisy, které mají v rámci působení spolku obecně
závazný charakter.
3. Změna stanov, rozhodnutí o rozpuštění organizace a volba členů výkonného výboru je výhradně
v kompetenci členské schůze.
4. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků členské schůze.

