
 

Stanovy spolku 

AGOGE MARTIAL ARTS, z.s. 

 

I. 

Název a sídlo spolku 

Spolek AGOGE MARTIAL ARTS, z.s., (dále jen „spolek“), má své sídlo na adrese Volyňská 108, 

Strakonice, Přední Ptákovice, 386 01.  

Zkratka názvu spolku je: „AMA, z.s.“. 

II. 

Charakter a účel spolku 

1. Spolek je dobrovolným svazkem občanů, sdružených ve sportovní a tělovýchovný oddíl, který 

svou činnost vykonává na území České republiky. 

 

2. Základním účelem je aktivní činnost členů spolku, která spočívá především v provozování 

tradičních bojových umění a bojových sportů, jakož i zabezpečení jejich rozvoje, vzdělávání, 

pořádání seminářů a výuky, zejména karate, aikido a taichi a dalších méně obvyklých sportů. 

Cílem je také účast ve sportovních soutěžích pořádaných v ČR, jakož i zakotvení nových 

sportovních soutěží v ČR, a to zejména ve sportovním karate, kickboxu, Muaythai, sportovní 

střelbě. 

III. 

Hlavní a vedlejší činnost spolku 

1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu dle čl. II. stanov. Tento účel je naplňován zejména 

prostřednictvím: 

a) organizování sportovní a tělovýchovné činnosti a aktivit, vytváření materiálních a 

tréninkových podmínek, 

b) vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní 

hospodářskou činností, 

c) vedení členů a ostatních účastníků tělovýchovného procesu spolku k dodržování 

základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou 

informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec, 

d) napomáhání rozvoje veřejného života, kultury, zdraví, apod. (v kraji, okrese, obvodu), 

zejména aktivní formou tělovýchovy a sportu dětí, mládeže a dospělých dalšími 

formami své činnosti, 

e)  účasti členů na spolkem organizovaných sportovních trénincích a jiných sportovních 

aktivitách, 

f) účasti členů ve sportovních soutěžích. 



 

2. Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost umožňující zajištění prostředků pro 

naplňování hlavních činností spolku. 

IV. 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří předseda, který je statutárním orgánem i nejvyšším orgánem. 

 

V. 

Nejvyšší orgán 

1. Nejvyšším orgánem spolku je předseda. 

 

2. Předseda zejména 

- schvaluje stanovy a rozhoduje o změně stanov, 

- schvaluje výsledek hospodaření spolku, 

- schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 

- hodnotí činnost orgánů spolku i jejich členů,- rozhoduje o názvu spolku, sídle a symbolice, 

- stanoví výši příspěvků, 

- určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, 

- rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 

- rozhoduje o přijetí a vyloučení členů, 

- rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

- rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání. 

 

3. Zasedání svolává předseda nejméně jedenkrát do roka. Předseda je povinen svolat zasedání do 

30dnů, pokud jej o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání 

zasedání zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na e-mailovou 

adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, a to nejpozději 20 dní před jeho konáním. Součástí 

informace je návrh programu zasedání. 

 

VI. 

 

Předseda, organizační pracovník a hospodář 

 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, 

zejména je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic 

s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat 

o všech jejich pracovních záležitostech, včetně práva pověřených pracovníků na odměnu a její 

výši. Předseda určuje pověřené členy spolku (organizační pracovník, hospodář). Za spolek 

může dále jednat předsedou písemně zmocněný člen spolku. 

 

 



 

2. Předseda plní zejména tyto úkoly: 

a) Zabezpečuje plnění rozhodnutí nejvyššího orgánu, 

b) zabezpečuje a dohlíží na chod spolku a činnosti ve všech oblastech, 

c) stanoví a kontroluje rozpočet, 

d) svolává zasedání nejvyššího orgánu spolku, 

e) vede řádně agendu nejvyššího orgánu spolku, 

f) předkládá nejvyššímu orgánu ke schválení strategický plán a výsledek hospodaření spolku. 

3. Pověřený člen spolku – organizační pracovník – může samostatně jednat za spolek ve všech 

věcech souvisejících s organizováním tréninků členů spolku a soutěží. Zajišťuje provoz prostor 

užívaných spolkem; provádí evidenci a kontrolu technického a materiálního vybavení těchto 

prostor a za jejich řádný stav odpovídá. Využívá všech výhod plynoucích z funkce organizačního 

pracovníka (předseda spolku může rozhodnout o jeho odměně za výkon funkce). 

4. Pověřený člen spolku – hospodář – vybírá členské příspěvky a hradí náklady spojené 

s provozem spolku. Na požádání jakéhokoliv člena spolku je hospodář povinen předložit do 10 

pracovních dní od žádosti výkaz majetku a peněz. 

Hospodář dále: 

- odpovídá za vedení účetní evidence, 
- kontroluje dodržování ročního rozpočtu spolku, 
- vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje nejvyšší orgán na zjištěné nedostatky a 

podává návrh na jejich odstranění, 
- spravuje finanční prostředky spolku, 
- vede evidenci členů spolku (osobní údaje, příspěvky, souhlas se zpracováním osobních údajů), 
- využívá všech výhod plynoucích z funkce hospodáře (předseda spolku může rozhodnout o jeho 

odměně za výkon funkce). 
 

VII. 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Osoby mladší 15 let mohou být členem 
spolku pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. Členství ve spolku 
vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou spolku. Prvními členy spolku se 
automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. 

 
2. Každý člen spolku má právo: 

- účastnit se zasedání nejvyššího orgánu, 
- hlasovat na zasedání nejvyššího orgánu, 
- podílet se na praktické činnosti spolku, 
- na zasedání nejvyššího orgánu předkládat iniciativní návrhy, podněty a doporučení, 
- účastnit se všech tréninků a doplňkových sportovních aktivit spolku. 
- účastnit se všech sportovních a společenských akcí pořádaných, nebo spolupořádaných 

spolkem, 
- účastnit se nominace pro sportovní soutěže, utkání a turnaje, které spolek pořádá, nebo 

spolupořádá. 
 



 

3. Každý člen spolku je povinen zejména: 

- dodržovat stanovy, vnitřní směrnice spolku a plnit rozhodnutí jeho orgánů, 
- aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 

hájit zájmy, tradice a dbát dobrého jména spolku, dodržovat etický kodex a dojo etiketu, 
- zdržet se aktivit, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 
- řádně hradit veškeré finanční závazky vůči spolku, zejména platit včas a ve správné výši 

členské příspěvky, oddílové příspěvky a příspěvek do České unie bojových umění; (Členský 
poplatek je splatný jednou ročně, vždy k 30.9. za příslušný kalendářní rok. Výši členského 
poplatku a způsob jeho úhrady stanoví předseda jako nejvyšší orgán a oznamuje ho členům 
vždy do 1.9. kalendářního roku.) 

- dbát o svěřený majetek, sportovní pomůcky atp. ve vlastnictví spolku (případně nájmu) a 
v případě ztráty nebo zaviněném poškození nahradit spolku vzniklou škodu, nerozhodne-li 
nejvyšší orgán jinak; o případné náhradě škody za ztracený či poškozený majetek a její výši 
rozhoduje nejvyšší orgán spolku, 

- podle svých možností pomáhat zajišťovat sponzorské příjmy spolku, pokud je zvolen do 
některé volené funkce spolku, tuto funkci vykonávat svědomitě a s ní spojené povinnosti 
plnit, 

- důstojně reprezentovat spolek, 
- dát písemný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými nařízeními a 

zákony. 
 

4. Členství spolku zaniká: 

- doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, 
- úmrtím člena, 
- zánikem spolku, 
- vyloučením člena rozhodnutím nejvyššího orgánu v případě, že se člen třikrát bez omluvy 

nedostaví jeho zasedání nebo opakovaně, i přes písemné napomenutí ze strany orgánu 
spolku, porušuje tyto stanovy, 

- z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
 

5. Seznam členů vede hospodář v písemné formě. 

 

VIII. 

Zásady hospodaření 

1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména: 

a) Příspěvky členů spolku. 

b) Příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti. 

c) Příspěvky a dotace sportovních svazů. 

d) Státní příspěvky a dotace ČUS a jiných organizací. 

e) Sponzorské dary. 

f) Příjmy z vlastní hospodářské činnosti. 

 

2. Příjmy spolku musí být použity výhradně na provoz spolku a rozvoj spolku – k financování 

činností naplňujících cíle spolku a k vytváření podmínek pro realizaci těchto činností. 

 



 

3. Předseda spolku je oprávněn udělovat peněžité odměny členům spolku. 

 

4. Předseda je oprávněn přijímat zaměstnance. 

 

5. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

 

6. Spolek prostřednictvím předsedy organizuje hospodářské styky s ostatními fyzickými a 

právnickými osobami. 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy byly přijaty usnesením schůze konané ve Strakonicích dne 30.8.2018. Záležitosti 

neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. Účinnosti nabývají dnem 

registrace u Krajského soudu v Českých Budějovicích jako soudu rejstříkového. 

 

Účastníci ustavující schůze:                    Ing. Karel Uhlíř                    ………………………………………. 

                                                                    Tomáš Řehák                        ………………………………………. 

                                                                     Ing. Dagmar Mašková        ……………………………………….. 

 

 

Ve Strakonicích dne 30.8.2018  


