
STANOVY 
 

KAISEN Karate Klub Brno 
 

 
1. KAISEN Karate Klub Brno (dále jen klub) je dobrovolné sdružení členů, které má za 

cíl uspokojovat jejich zájmy v oblasti sportovního vyžití. 
 
2. Sídlem klubu je: Žitná  1481/1, Brno 621 00 
 
3. Zakladateli klubu jsou:  

- Ing. Marek Pavlík 
- Romana Sedláčková 
- Radim Šida 
- Martin Šamánek 

 
4. Členem klubu se stane každá osoba, jejíž žádost o členství v klubu schválí valná 

hromada klubu (čl.11) minimálně 70% hlasů oprávněných členů (čl.6) 
 
5. Každý člen klubu má tyto základní práva: 

- zúčastňovat se aktivně činnosti klubu 
- podílet se na výhodách, které klub poskytuje svým členům 
- vznášet připomínky a dotazy k činnosti klubu jeho výboru a být informován o 

jejich vyřízení. 
 

6. Členové klubu, kteří dovršili 18. let mají hlasovací právo při rozhodování o klubových 
záležitostech (tzv. oprávnění členové) a mají navíc tyto práva: 

- volit a být volen do výboru klubu 
- podílet se přímo na řízení a kontrole činnosti klubu. 

 
7. Členové klubu mají tyto základní povinnosti: 

- dodržovat stanovy klubu a plnit usnesení orgánů klubu 
- zaplatit při vstupu zápisné, jehož výši vždy na roční období určí dopředu výbor 

klubu 
- pravidelně platit členské příspěvky klubu, jejichž výši vždy na roční období 

určí dopředu výbor klubu 
- rozvíjet činnost klubu a chránit jeho majetek 

 
8. Členové, kteří neplní své členské povinnosti mohou být potrestáni podle závažnosti 

přestupku některým z uvedených trestů:  
- napomenutím 
- odejmutím členských výhod až na rok 
- vyloučením 

Provinění členů projednává a tresty udílí výbor klubu. Vyloučení musí schválit valná   
hromada, jinak je neplatné. V nutném případě může výbor klubu pozastavit členství 
v klubu, až do vyřízení případu na nejbližší valné hromadě. 

 
9. Členství v klubu zaniká: 

- vystoupením 



- vyloučením 
- úmrtím 
- zánikem klubu 

 
10. Orgány klubu jsou: 

- valná hromada klubu 
- výbor klubu 

 
11. Valná hromada klubu je nejvyšším orgánem klubu. Rozhoduje o přijímání a 

vylučování členů, volí a odvolává členy výboru a rozhoduje o všech závažných 
klubových záležitostech. Valnou hromadu tvoří shromáždění oprávněných členů. 
Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň 50% oprávněných členů. 
Usnesení valná hromady je chválené, hlasuje-li pro něj více než 50% přítomných 
oprávněných členů. Valnou hromadu svolává předseda klubu (čl.13) minimálně 
jedenkrát ročně. Vyjímečně ji může svolat kterýkoliv člen výboru, požádá-li o to 
alespoň 50% oprávněných členů. 

 
12. Výbor klubu tvoří zpravidla 4 členové klubu (předseda, místopředseda, hospodář a 

jednatel). V případě potřeby je možno zvýšit jejich počet až na 5. Výbor zastupuje 
klub navenek a v období mezi valnými hromadami řídí činnost klubu. Výbor je volen 
valnou hromadou a je jí odpovědný. Jednotliví členové výboru jsou voleni vždy 
samostatně. Funkční období výboru jsou 2 roky. V případě rovnosti hlasů při 
hlasování ve výboru, má předseda rozhodující hlas. 

 
13. Předseda klubu je předsedou výboru klubu i valné hromadě, zastupuje výbor navenek. 
 
14. Místopředseda je zástupcem předsedy klubu 
 
15. Hospodář klubu zodpovídá za hospodaření klubu a spravuje majetek klubu. 
 
16. Jednatel klubu vyřizuje organizační záležitosti klubu. 
 
17. Hospodaření klubu se řídí platným zákonem. Hlavním zdrojem příjmů jsou členské 

příspěvky. 
 
18. K zániku klubu může dojít: 

- dobrovolným rozpuštěním, jestliže se na tom usnese valná hromada klubu 
nejméně 80% hlasů oprávněných členů 

- sloučením s jiným sdružením 
- pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění. 

 
19. Až do první řádné valné hromady klubu řídí činnost klubu přípravný výbor tvořený 

zakladateli klubu. 
 
 
 
V Brně dne: 19.10.2004 
 
Za správnost:  
 


