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I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1 Název a sídlo sdružení 

1.1 Sdružení nese název: „Česká unie Dento Karate-do“ (dále jen ČUDK). 

1.2 Anglický překlad zní: „Czech Dento Karate-do Union“ (CDKU). 

1.3 ČUDK je dobrovolným, politicky nezávislým společenstvím s právní 
subjektivitou, které na základě společného zájmu sdružuje osoby, oddíly, 
kluby, školy a další subjekty provozující tradiční Karate-do.  

1.4 ČUDK svou činnost vyvíjí na základě a v rámci Ústavy ČR a platných 
zákonů. 

1.5 Sídlo České unie Dento Karate-do je na adrese Aleš Roth, Mutěnická 6, 
628 00 Brno. 

2 Činnost 

2.1 Předmětem činnosti ČUDK je organizování, řízení, rozvoj a propagace 
tradičního Karate-do.  

2.2 Činnost je založena na principech samosprávy, demokracie, pluralismu 
názorů a veřejné informovanosti.  

2.3 Činnost ČUDK vychází z historických norem a hodnot tradičního Karate-
do. 

3 Cíle 

3.1 Vytvořit sdružení založené na dobré organizaci a kvalitní činnosti, 
vysoké odbornosti a na čestném přístupu ke svým členům a partnerům.  

3.2 Zajistit cílevědomý, plánovitý a všestranný rozvoj tradičního Karate-do  
směřující k harmonickému rozvoji cvičence libovolného věku. 

3.3 Podporovat cvičení tradičního Karate-do v celé jeho šíři a způsobu 
nácviku technik jako ucelené soustavy tělesného a duševního cvičení. 

4 Hlavní úkoly 

4.1 Pečovat o rozvoj cvičenců tradičního Karate-do. 

4.2 Osvojovat etiku a etiketu tradičního Karate-do.  

4.3 Zajišťovat vzdělávání trenérů.  

4.4 Získávat prostředky pro svou činnost. 
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II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

5 Struktura orgán ů ČUDK 

5.1 Strukturu orgánů ČUDK tvoří: 
a) valná hromada, 
b) kontrolní a disciplinární orgány, 
c) výkonný výbor, 
d) odborné komise. 

6 Valná hromada 

6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem ČUDK. Je tvořena ze zástupců 
členské základny ČUDK (delegátů), klíč k určení počtů delegátů 
stanovuje zásadně a nezastupitelně předchozí valná hromada. 

6.2 Valná hromada je usnášeníschopná, jeli přítomno nejméně 60 % delegátů. 

6.3 Nedostaví-li se do jedné hodiny po plánovaném zahájení valné hromady 
výše uvedený počet členů, je valná hromada rozpuštěna. Výkonný výbor 
ČUDK svolá do tří týdnů náhradní valnou hromadu. Ta je pak 
usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 30 % členů. 

6.4 Valná hromada má pravomoc normotvornou, rozhodovací a kontrolní: 
a) Rozhoduje o: 

• zániku ČUDK a majetkovém vypořádání, 
• odvolání proti vyloučení a zbavení funkce. 

b) Stanovuje: 
• vnitřní strukturu orgánů ČUDK. 

c) Projednává a schvaluje: 
• zprávu o činnosti výkonného výboru, 
• zprávu o hospodaření, 
• zprávu kontrolní a revizní komise, 
• jednací řád. 

d) Přijímá: 
• usnesení. 

e) Volí: 
• předsedu ČUDK, 
• kontrolní a revizní komisi, 
• předsedu disciplinární komise. 

6.5 Řádnou valnou hromadu svolává výkonný výbor ČUDK nejméně jednou 
za pět let. 



Česká unie Dento Karate-do     Stanovy 

5/9 

6.6 Mimořádnou valnou hromadu svolává výkonný výbor na žádost víc než 
jedné třetiny členů valné hromady. Mimořádná valná hromada se 
svolává nejpozději do 30 dnů po obdržení písemného požadavku. 
Minimálně 28 dnů předem při řádné a 14 dnů předem při mimořádné 
valné hromadě musí být oznámeno datum, místo a počátek konání valné 
hromady včetně programu a klíč k účasti. 

7 Kontrolní a disciplinární orgány volené valnou hrom adou 

7.1 Kontrolní a revizní komise 

7.1.1 Sleduje a kontroluje plnění usnesení valné hromady a činnost výkonného 
výboru včetně všech odborných komisí. Vykonává revize finanční 
a hospodářské činnosti. 

7.1.2 Kontrolní a revizní komise pracuje v tříčlenném složení, tvoří ji předseda 
a dva členové.  

7.2 Disciplinární komise 

7.2.1 Řeší vzniklé problémy v ČUDK. 

8 Výkonný výbor ČUDK 

8.1 Je operativním orgánem ČUDK zabezpečujícím činnost v období mezi 
dvěma valnými hromadami. Zodpovídá se valné hromadě. Náplň práce 
členů stanovuje organizační řád. 

8.2 Členy výkonného výboru jmenuje předseda ČUDK. 

8.3 Jednání výkonného výboru řídí předseda ČUDK. 

8.4 V případě, že by předseda výkonného výboru nemohl vykonávat svou 
funkci po období delší tří měsíců (např. z důvodu zahraniční cesty, 
nemoci, úmrtí atd.) přebírá odpovědnost a kompetence za řízení ČUDK 
místopředseda výkonného výboru (předseda TMK). 

8.5 Složení předsednictva výkonného výboru: 
a) předseda ČUDK, 
b) místopředseda (předseda trenérsko metodické komise - TMK), 
c) místopředseda (předseda kolegia Danů - KD). 

8.6 Předsednictvo výkonného výboru je statutárním orgánem ČUDK. Jeho 
členové mohou jednat jménem ČUDK samostatně v rámci pravomocí 
definovaných organizačním řádem. 

8.7 Podle potřeb a možností může výkonný výbor zřizovat odborné komise. 
Odborné komise jmenuje a odvolává předseda výkonného výboru 
ČUDK na návrh výkonného výboru ČUDK. 
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8.8 Předsedové odborných komisí mohou být jmenováni předsedou ČUDK 
členy výkonného výboru. 

8.9 Odborné komise: 
a) komise trenérsko-metodická (TMK), 
b) kolegium Danů (KD), 
c) komise ekonomická (KE), 
d) komise propagační (KP), 
e) komise organizační (KO) atd.. 

9 Demokracie uvnit ř sdružení 

9.1 Jednotliví funkcionáři smějí rozhodovat jen v rozsahu a způsobem jim 
vymezeným příslušným organizačním řádem. 

9.2 Menšinové a názorové proudy nemusí respektovat usnesení většiny, 
pokud svým jednáním a činností neohrožují samotnou podstatu ČUDK 
a nejsou v rozporu se stanovami. 

10 Národní za členění ČUDK 

10.1 ČUDK je samostatným, suverénním, svrchovaným občanským 
sdružením. 

III. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI 

11 Soulad stanov a závaznost usnesení 

11.1 Stanovy ČUDK a jeho členů musí být spolu v zásadním souladu. 
O souladu stanov rozhoduje výkonný výbor ČUDK. 

11.2 Právoplatná usnesení a rozhodnutí orgánů ČUDK, vydaná v rámci jejich 
pravomoci a kompetence, jsou pro členy těchto orgánů a členy ČUDK 
závazná. 

12 Vznik členství 

12.1 Členství je dobrovolné a rozlišuje se na: 
a) Členství kolektivní, typickými představiteli jsou obchodní 

společnosti, soukromé školy nebo kluby Karate-do, oddíly Karate-do 
TJ, Sokola apod.. 

b) Členství individuální, přímé členství fyzických osob v ČUDK,  
c) Čestné členství jednotlivce. 
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12.2 Kolektivní člen má právní subjektivitu nebo je organizačně začleněn pod 
právní subjekt např. TJ. Svoje vnitřní struktury a hospodaření 
si organizuje podle všeobecně platných předpisů. 

12.3 Každý oddíl, klub a obchodní společnost, které provozují tradiční 
Karate-do, sebeobranu, případně další formy, se může stát členem 
ČUDK. Žádost podává písemně ČUDK, jehož výkonný výbor rozhodne 
o přijetí či nepřijetí. 

12.4 Dokladem o členství je: 
a) U jednotlivce průkaz ČUDK s razítkem ČUDK a platnou členskou 

známkou pro příslušné období. 
b) U kolektivního člena potvrzení podepsané předsedou ČUDK. 

12.5 Čestné členství schvaluje výkonný výbor ČUDK na základě vlastní 
iniciativy či z iniciativy oddílů nebo klubů. 

13 Zánik členství 

13.1 U jednotlivce:  
a) dobrovolným vystoupením, 
b) vyloučením ze soukromé školy, klubu nebo oddílu Karate-do,  
c) úmrtím. 

13.2 U kolektivního člena:  
a) dobrovolným vystoupením z ČUDK, 
b) vyloučením z ČUDK, 
c) zánikem její fyzické nebo právnické osoby. 

13.3 O vyloučení kolektivního člena rozhoduje  zásadně a nezastupitelně 
valná hromada. 

13.4 Důvody vyloučení: 
a) Hrubé porušení členských povinností nebo stanov. 
b) Nečestné jednání namířené proti duchu a zájmům ČUDK. 

14 Práva a povinnosti  

14.1 Práva jednotlivce 
a) Zúčastňovat se podle svých zájmů a možností sportovní činnosti 

soukromé školy, klubu nebo oddílu Karate-do jehož je členem. 
b) Zúčastňovat se akcí pořádaných ČUDK. 
c) Odvolat se k výkonnému výboru ČUDK o rozhodnutí soukromé 

školy, klubu nebo oddílu Karate-do o zániku jeho členství. 
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14.2 Práva kolektivního člena: 
a) Zúčastňovat se valných hromad. 
b) Uplatňovat své názory na činnost ČUDK u všech jejích orgánů. 
c) Účastnit se jednání výkonného výboru ČUDK, jedná-li se o její 

činnosti. 

14.3 Povinnosti členů ČUDK: 
a) Hájit a prosazovat zájmy ČUDK. 
b) Chovat se a jednat podle stanov, předpisů a směrnic orgánů ČUDK. 
c) Dodržovat zásady etiky a etikety tradičního Karate-do . 
d) Starat se o majetek ČUDK s péčí řádného hospodáře. 
e) Řádně a včas platit členské příspěvky. 
f) Vysílat na oznámená jednání své zástupce. 

IV. PRÁVNÍ POSTAVENÍ A MAJETEK 

15 Právní postavení 

15.1 ČUDK je samostatný subjekt občanského sdružení.  

15.2 Jménem ČUDK jedná a podepisuje předseda výkonného výboru. 

16 Majetek 

16.1 Majetek ČUDK tvoří: 
a) Vlastní majetek a výnosy 
b) Členské příspěvky a licence členů 
c) Dary, podpory a dotace 
d) Příjmy z akcí pořádaných ČUDK 
e) Jiné příjmy (sponzorství) 

17 Finanční hospoda ření 

17.1 ČUDK hospodaří v souladu s obecně závaznými právními normami 
a ekonomickou směrnicí na základě schváleného rozpočtu na kalendářní 
rok. 

17.2 Rozpočet na kalendářní rok schvaluje výkonný výbor na základě návrhu 
předsedy ekonomické komise. 
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V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18 Zánik ČUDK 

18.1 O zániku ČUDK může rozhodnout valná hromada dvoutřetinovou 
většinou hlasů všech členů. Rozhodne též o majetkovém vypořádání. 

19 Účast na valné hromad ě 

19.1 Valné hromady ČUDK se  zúčastňuje pouze člen ČUDK.  

19.2 Účast hostů může povolit výkonný výbor ČUDK. 

20 Provád ění, výklad a platnost stanov 

20.1 K vydávání předpisů jak v oblasti technické tak ekonomické je zmocněn 
výkonný výbor.  

20.2 Změny a výklad stanov provádí výkonný výbor ČUDK, který také 
rozhoduje o případech, které stanovy neřeší.  

20.3 Tyto stanovy ČUDK byly schváleny přípravným výborem dne 24. října 
2005. 

 

 

 

 

 

 

……. V Brně dne 24. října 2005 ...….. 


