Česká Asociace Aikidó
Stanovy
ČAA byla založena dne 11. prosince 1993 na Zakládajícím valném shromáždění
a registrována na Ministerstvu vnitra ČR dne 16. prosince 1993
pod čj. VS/1-22825/93-R.
Změna Stanov ČAA byla schválena Valným shromážděním ČAA v Praze dne
26. listopadu 1998 a registrována na Ministerstvu vnitra ČR dne 7. ledna 1999
Změny Stanov ČAA byly schváleny na Valných shromážděních ČAA v Praze postupně
VS ČAA 2002 dne 29. listopadu 2002 & VS ČAA 2003 dne 19. března 2004 &
VS ČAA 2006 dne 15. dubna 2007
a upravená verze byla registrována na Ministerstvu vnitra ČR
dne 27.8.2008 pod. čj. VS/1-22825/93-R.
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Článek 1 Název a sídlo
1.1 Česká asociace aikidó (dále jen ČAA; v anglickém textu oﬁciálně Aikikai
of The Czech Republic nebo v překladu Czech Aikido Association) je
nepolitická kulturní organizace, která v souladu se zákonem č. 83 Sb.
ze dne 27. 3. 1990 §3 neomezuje práva občanů, zejména nediskriminuje
občany na základě národnosti, rasy a náboženského vyznání. Její sídlo je
v Praze a působnost v České republice (Čechy, Morava a Slezsko). Má
právní subjektivitu.
1.2 Vztah ČAA k jiným organizacím aikidó v České republice je upřesněn
v Prováděcím předpisu ke Stanovám.
1.3 Sídlo ČAA je na adrese 140 00 Praha 4, Boleslavova 10/793.
Článek 2 Cíle
2.1 Aikidó je bojové umění, které vytvořil ósensei Morihei Uešiba na
základě svých znalostí japonských bojových umění a své vnitřní duchovní
zkušenosti.
2.2 ČAA uznává pouze aikidó, které vytvořil ósensei Morihei Uešiba a je
šířeno Aikido World Headquarters (nebo též Aikikai Foundation) se
sídlem v 17–18 Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan.
ČAA respektuje statut International Aikido Federation (Mezinárodní
federace aikidó), oﬁciální mezinárodní organizace Aikido World
Headquarters.
2.3 Cílem ČAA je:
a)

vytvářet podmínky pro praktikování a šíření aikidó, zejména
organizovat semináře, letní školy, pomáhat zakládat nové kluby atp.
b) střežit praxi aikidó v duchu odkazu jeho zakladatele, speciálně
nepřipustit, aby se do aikidó vloudily prvky soutěživosti v jakékoli
podobě
c) udržovat těsné kontakty s Aikikai Foundation prostřednictvím
orgánů ČAA k tomuto účelu ustanovených, kterými jsou Technická
komise ČAA a „person in chargeÿ
d) koordinovat spolupráci mezi členy a hájit jejich společné zájmy
Článek 3 Vznik a zánik členství
3.1 Členem ČAA se může stát každý občan České republiky, který není
členem jiné organizace aikidó v České republice. Cizí státní příslušník
se může stát mimořádným členem.
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3.2 Členství člena v ČAA zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

písemným odhlášením člena
zrušením členství
vyloučením člena
úmrtím člena
zánikem organizace ČAA

3.3 Členové ČAA se za účelem praktikování aikidó sdružují v klubech ČAA.
Zástupci klubů zastupují členy klubu na Valném shromáždění ČAA.
3.4 Klub přestává být klubem ČAA:
a)
b)
c)
d)

písemným odhlášením většiny členů klubu
zrušením klubu
vyloučením klubu
zánikem organizace ČAA

Článek 4 Práva a povinnosti členů
4.1 Člen ČAA má právo:
a) účastnit se akcí pořádaných ČAA, např. seminářů, letních škol atp.
b) být informován o činnosti orgánů ČAA a o všech aktivitách
pořádaných v rámci organizace
c) volit a být volen do orgánů ČAA
d) obracet se s připomínkami a se stížnostmi na orgány ČAA
e) obdržet průkaz ČAA a skládat zkoušky na technické stupně
4.2 Člen ČAA je povinen:
a)

dodržovat Stanovy ČAA a další předpisy ČAA a plnit usnesení
orgánů ČAA
b) platit roční členský příspěvek
c) zodpovědně pracovat ve funkcích, do kterých byl zvolen
d) být členem některého klubu ČAA
4.3 Na orgány ČAA se člen obrací písemně nebo prostřednictvím zástupce
klubu ČAA, kde je registrován.
Článek 5 Orgány ČAA
5.1 Orgány ČAA jsou:
a) Valné shromáždění ČAA
b) Rada ČAA
c) Technická komise ČAA
d) Revizní komise ČAA
5.2 Členství v orgánech ČAA je podmíněno splněním podmínek pro výkon
funkce a vázáno na souhlas voleného či jmenovaného člena.
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5.3 Valným shromážděním ČAA se rozumí schůze zástupců klubů ČAA,
kteří jsou pověřeni hlasovat a volit jménem členů jejich klubu.
Valné shromáždění je nejvyšší orgán ČAA. Může přijímat rozhodnutí
v libovolné oblasti činnosti organizace s výjimkou technických aspektů
aikidó a Technického předpisu ČAA. Schází se minimálně jednou za rok.
5.4 Rada ČAA je nejvyšším orgánem ČAA v období mezi Valnými
shromážděními ČAA. Může přijímat rozhodnutí v libovolné oblasti
činnosti organizace vyjma oblastí vyhrazených Valnému shromáždění,
Technické komisi a Revizní komisi ČAA. Rada má lichý počet členů
v počtu 5 až 9 podle rozhodnutí Valného shromáždění. Členové Rady
jsou voleni na jeden rok Valným shromážděním.
5.5 Složení Rady ČAA je následující:
a)
b)
c)
d)
e)

prezident ČAA
viceprezident ČAA
sekretář ČAA
pokladník ČAA
členové Rady ČAA bez funkce

5.6 Technická komise ČAA je orgánem ČAA, v jehož pravomoci jsou všechny
technické aspekty aikidó v rámci ČAA, které jsou blíže speciﬁkovány
v Technickém předpisu ČAA.
Práci Technické komise ČAA řídí ředitel Technické komise ČAA, který
je do této funkce jmenován nejvyšším orgánem organizace Valným
shromážděním ČAA.
5.7 Revizní komise ČAA je tvořena dvěma revizory, kteří jsou voleni na dobu
dvou let tak, že v dané chvíli je ve funkci jeden služebně starší a jeden
služebně mladší revizor. Jejich úkolem je provádět revizi hospodaření.
5.8 ČAA si podle potřeby ustanovuje na přechodné období další orgány.
5.9 Oprávnění jednat jménem ČAA má prezident. Jednáním v omezeném
rozsahu může být pověřen i jiný funkcionář ČAA, případně jiná osoba
písemně zmocněná orgány ČAA.
Článek 6 Hospodaření
6.1 Finanční zdroje ČAA jsou tvořeny příspěvky členů eventuálně jinými
poplatky, příjmy z pořádání akcí a dále příspěvky jakékoli povahy
(dotace, dary, sponzorství aj.).
6.2 Hospodaření ČAA se řídí Hospodářským předpisem ČAA a Rozpočtem
na příslušný ﬁnanční rok. Rozpočet připravuje Rada ČAA a schvaluje
Valné shromáždění ČAA.
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6.3 Za hospodaření s ﬁnančními prostředky ČAA je odpovědná Rada ČAA.
Za vedení účtů a manipulaci s penězi je odpovědný pokladník ČAA. Za
hospodaření s přidělenými prostředky je odpovědná každá další pověřená
osoba.
6.4 Valné shromáždění ČAA schvaluje zprávu Rady, pokladníka a Revizní
komise ČAA o hospodaření za předchozí období.
6.5 Rada ČAA určuje poplatky za akce pořádané ČAA.
Článek 7 Doplňující předpisy
7.1 Pro usnadnění výkladu Stanov ČAA a k hladkému chodu organizace
vydávají orgány ČAA:
a) Prováděcí předpis ČAA (PP ČAA)
b) Technický předpis ČAA (TP ČAA)
c) Hospodářský předpis ČAA (HP ČAA)
Tyto předpisy jsou závazným doplňkem Stanov ČAA a společně se
Stanovami tvoří Základní dokumenty ČAA (ZD ČAA).
7.2 Prováděcí předpis a Hospodářský předpis ČAA schvaluje Valné
shromáždění ČAA.
7.3 Technický předpis ČAA vytváří a mění Technická komise ČAA.
7.4 Orgány ČAA mohou podle potřeby vydat další závazný doplňující
předpis.
Článek 8 Zánik ČAA
8.1 Valné shromáždění ČAA může rozhodnout o vstupu ČAA za člena jiné
organizace, pokud to není v rozporu s body 1.1. a 2.2.
8.2 Valné shromáždění ČAA může rozhodnout o sloučení ČAA s jinou
organizací, pokud to není v rozporu s body 1.1. a 2.2.
8.3 Zánik ČAA může nastat dobrovolným rozpuštěním organizace nebo jejím
sloučením s jiným sdružením. O tom může rozhodnout pouze Valné
shromáždění ČAA. Rozhodnutí bude oznámeno všem klubům ČAA a do
30 dnů ministerstvu, u něhož byla provedena registrace. Předtím musí
být vyřešena otázka majetkového vypořádání.
Článek 9 Závěrečná ustanovení
9.1 Tento dokument nahrazuje Stanovy ČAA schválené 11.12.1993 na
Zakládajícím valném shromáždění ČAA a nabývá účinnosti dnem
schválení.
9.2 Tento dokument nahrazuje Stanovy ČAA schválené na Zakládajícím
valném shromáždění ČAA a změny schválené VS ČAA dne 26.11.1998
a nabývá účinnosti dnem schválení.
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9.3 Tento dokument nahrazuje Stanovy ČAA schválené na Zakládajícím
valném shromáždění ČAA a změny schválené postupně VS ČAA dne
26.11.1998, VS ČAA dne 29.11.2002, VS ČAA 2003 dne 19.3.2004 a VS
ČAA 2006 dne 15.4.2007 a nabývá účinnosti dnem schválení.
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