Stanovy Severomoravského svazu karate schválené valnou hromadou SmSKe dne 17.12.2006

Stanovy Severomoravského svazu karate

§1
Základní ustanovení
(1) ,,Severomoravský svaz karate, o. s.“ (dále jen ,,SmSKe“) je dobrovolným sdružením
občanů a právně, majetkově, organizačně samostatných, nezávislých sportovních spolků a
právnických osob se sídly na území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje (dále jen
„severní Moravy“), popř. na územích s těmito kraji sousedícími, jejichž hlavním předmětem činnosti je
provozování karate-dó nebo obdobné sportovní činnosti.
(2) Severomoravský svaz karate, o. s. je oprávněn užívat zkratku „SmSKe“.
(3) SmSKe má postavení samostatné právnické osoby (podle zákona č. 83/1990 Sb.) a vyvíjí
činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.
(4) Sídlem SmSKe je Kašparova ul. 8/1395, 700 30 Ostrava - Hrabůvka.
(5) SmSKe je členem Českého svazu karate (dále
prostřednictvím i dalších organizací, jejichž členem je Český svaz karate.

také,,ČSKe”)

a

jeho

§2
Předmět, účel a cíle činnosti SmSKe
(1) Předmětem činnosti SmSKe je organizování, výuka, rozvoj a propagace karate-dó jako
bojového umění, sportovního odvětví a sebeobrany s důrazem na výchovu členské základny v duchu
etiky karate-dó. Předmětem SmSKe je též vykonávání veškeré činnosti, která rozvíjí sportovní či
odbornou kvalifikaci nejen samotných sportovců, ale i trenérů, rozhodčích a dalších zainteresovaných
ve vztahu k SmSKe.
(2) Účelem činnosti SmSKe je:
a) sdružovat spolky a právnické osoby (dle §1 odst.1. těchto stanov) zejména ze severní Moravy
k plnění a ochraně zájmů svých členů a koordinovat jejich činnost,
b) pro efektivní plnění cílů SmSKe začlenit SmSKe do národní struktury pro karate-dó a další
sportovní odvětví a jiných národních i mezinárodních organizací, popř. koordinovat činnost
s jinými organizacemi (např. sjednáním smluv o součinnosti dle § 16 Občanského zákoníku),
c) zastupovat členy SmSKe ve vztazích k příslušným orgánům státní správy, samosprávy a
organizací, jejichž činnost souvisí s plněním nebo ochranou zájmů členů SmSKe,
d) pořádat oficiální sportovní soutěže SmSKe, semináře SmSKe a zaštiťovat obdobné činnosti
organizované spolky a právnickými osobami sdruženými v SmSKe,
e) provádět, evidovat a uznávat zkoušky na stupně technické vyspělosti za podmínek
stanovených příslušnými předpisy,
f)

školit, udělovat licence a evidovat trenéry, zkušební komisaře, rozhodčí a sudí za podmínek
stanovených příslušnými předpisy,

g) zřizovat odborné sekce, komise a kolegia podle potřeb a zájmů členů,
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h) vydávat směrnice, metodické pokyny, řády, popř. i jiné předpisy k plnění stanovených cílů
SmSKe,
i)

prostřednictvím sdělovacích prostředků popularizovat karate-dó a činnost SmSKe.
(3) Cílem SmSKe je:

a) dosáhnout toho, aby karate-dó mělo kvalitní a početnou členskou základnu a tím i významné
postavení mezi sporty na území severní Moravy,
b) získat podporu orgánů státní správy, samosprávy a podnikatelských subjektů k vytvoření
optimálních podmínek k zabezpečení růstu kvalitativní úrovně karate-dó na severní Moravě,
c) v národních, mezinárodních strukturách pro karate-dó a další sportovní odvětví si vytvořit
dostatečně silné postavení k obhajobě oprávněných zájmů členů SmSKe a zároveň dbát na
to, aby činností těchto struktur nedocházelo k jejich poškozování,
d) školeními, podpůrnými akcemi a dalšími činnostmi dosáhnout toho, aby SmSKe měl ve
srovnání s jinými kraji nadprůměrný počet kvalifikovaných trenérů, zkušebních komisařů,
rozhodčích a jiných odborníků karate-dó,
e) podpořit výchovu a rozvoj talentů SmSKe a podílet se i na úhradě nákladů spojených
s reprezentací SmSKe na významných národních a mezinárodních soutěžích,
f)

finančně, materiálně-technicky a organizačně pomáhat členům při organizování soutěží,
zaštiťovat je a zabezpečovat jejich propagaci na webových stránkách SmSKe,

g) vlastní ekonomickou činností vytvářet finanční zdroje pro pokrytí potřeb SmSKe a potřeb
svých členů,
h) dosáhnout toho, aby veřejnost na severní Moravě, zejména mládež, byla informována
o filosofii a poslání karate-dó a získala k tomuto bojovému umění pozitivní vztah.
(4) Za účelem dosažení jednotlivých cílů Valná hromada stanoví orgánům SmSKe konkrétní
úkoly a kontroluje jejich plnění.
(5) Povinností členů je v rámci svých možností pomáhat SmSKe při plnění stanovených cílů.

§3
Členství v SmSKe
(1) Evidované členství jednotlivců v SmSKe.
a) Evidovaným členem SmSKe (dále také „individuální člen SmSKe“) se může stát každý občan
ČR, cizí státní příslušník nebo osoba s platným povolením k pobytu na území ČR. Členství u
nezletilé osoby je podmíněno souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.
b) Evidované členství jednotlivců v SmSKe nabývá platnosti při splnění následujících podmínek:
▪ přihlášením se prostřednictvím spolku sdruženého v SmSKe (eventuelně žádajícího o členství
v SmSKe) nebo právnické osoby sdružené v SmSKe (eventuelně žádající o členství
v SmSKe) nebo individuálním přihlášením fyzické osoby do SmSKe,
▪ zakoupením platného průkazu karate-dó ČSKe (popř. jiného dokladu vydaného SmSKe) a
vylepením známky ČSKe (potvrzením SmSKe) na příslušný kalendářní rok.
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c) Dokladem o evidovaném členství jednotlivce je platný průkaz karate-dó ČSKe (popř. jiný
doklad vydaný SmSKe) s vylepenou známkou ČSKe (potvrzením SmSKe) na příslušný
kalendářní rok. Není-li v uvedených dokladech vylepena známka ČSKe nebo chybí potvrzení
SmSKe na příslušný kalendářní rok k datu stanoveném výkonným výborem SmSKe, pak
členství osoby vlastnící takovýto doklad není v SmSKe platné.
d) Bližší podrobnosti související s přihlášením, evidencí a sběrem informací apod. stanovuje
Výkonný výbor SmSKe.
(2) Členství spolků a právnických osob.
a) Skupinovým členem SmSKe se může stát
▪ spolek, který je ustaven jako občanské sdružení podle zákona o sdružování občanů (zákon
č. 83/1990 sb.), např. Sportovní klub,
▪ právnická osoba, která není ustanovená podle zákona č.83/1990 sb.,
jejichž základním nebo hlavním předmětem činnosti je provozování karate-dó nebo obdobné
sportovní činnosti (dále jen „skupinový člen SmSKe“).
b) Skupinovým členem se může stát rovněž organizačně ucelená jednotka spolku, který je
ustaven jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. nebo právnické osoby, která
není ustanovená podle zákona č.83/1990 sb., (např. oddíl TJ) za předpokladu, že jí zřizovatel
umožnil přijímat závazky vyplývající z členství v SmSKe a ručí za jejich plnění.
c) Skupinové členství v SmSKe vzniká okamžikem schválení písemné přihlášky autorizované
oprávněným zástupcem žadatele Výkonným výborem SmSKe. Členství v SmSKe je následně
potvrzeno nejbližší Valnou hromadou SmSKe tím, že jej vezme na vědomí.
d) Pokud je žadatelem o členství v SmSKe spolek ustanovený podle zákona o sdružování
občanů (zákon č. 83/1990 sb.), je povinen současně s přihláškou Výkonnému výboru SmSKe
předložit i platné znění vlastních stanov s registrační autorizací Ministerstva vnitra ČR.
e) Pokud je žadatelem o členství v SmSKe právnická osoba, která není ustavena podle zákona
č.83/1900 sb., může členství v SmSKe vzniknout rovněž i na základě smlouvy uzavřené mezi
žadatelem a SmSKe, která vymezí podmínky spolupráce.
(3) Bližší podrobnosti související s přihlášením, evidencí a sběrem informací apod. stanovuje
Výkonný výbor SmSKe. Výkonný výbor SmSKe má právo v odůvodněných případech pozastavit vstup
žadatele o členství v SmSKe do doby konání Valné hromady, která je povinna rozhodnout o přijetí
nebo zamítnutí vstupu žadatele do SmSKe.
(4) Všichni přijatí členové získávají přijetím do SmSKe členství v ČSKe a jiných organizacích,
jejichž členem je SmSKe.

§4
Zánik členství
(1) Evidované členství zaniká
a) vystoupením skupinového člena z SmSKe, prostřednictvím kterého byl evidovaný člen do
SmSKe přihlášen, pokud evidovaný člen nezažádá písemně výkonný výbor SmSKe o členství
v SmSKe individuálně nebo prostřednictvím jiného skupinového člena SmSKe,
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b) zrušením matrikovaného členství u skupinového člena SmSKe, jehož prostřednictvím byl do
SmSKe přihlášen, pokud evidovaný člen nezažádá písemně Výkonný výbor SmSKe o členství
v SmSKe individuálně nebo prostřednictvím jiného skupinového člena SmSKe,
c) u individuálně přihlášeného člena do SmSKe jeho vystoupením z SmSKe,
d) úmrtím člena,
e) vyloučením Valnou hromadou SmSKe.
(2) Členství skupinového člena v SmSKe zaniká:
a) zánikem spolku, právnické osoby, resp. příslušné organizační jednotky,
b) písemným oznámením o vystoupení z členství v SmSKe autorizovaným oprávněnou osobou
skupinového člena SmSKe doručeným Výkonnému výboru SmSKe a to ke dni nejbližšího
zasedání Výkonného výboru SmSKe, který je povinen tuto žádost vzít na vědomí, nejpozději
však do jednoho měsíce ode dne doručení této žádosti Předsedovi SmSKe,
c) smluvně dohodnutým způsobem s právnickou osobou, jejíž členství vzniklo na základě
sjednané smlouvy,
d) vyloučením Valnou hromadou SmSKe.
(3) Vystupující skupinový člen je povinen provést likvidaci všech svých závazků vůči SmSKe.
(4) Pozastavení a vyloučení z členství v SmSKe.
a) Důvodem pro vyloučení z členství v SmSKe může být pouze hrubé porušení nebo opakované
méně závažné porušování členských povinností (např. neplacení registračního poplatku), na
něž byl člen v průběhu posledních 2 let nejméně 2 x písemně upozorněn Předsedou nebo
Výkonným výborem SmSKe.
b) Návrh na vyloučení člena může podat kterýkoliv jiný člen SmSKe písemným návrhem
doručeným Předsedovi SmSKe s uvedením konkrétních důvodů pro vyloučení.
c) Návrh na vyloučení do 1 měsíce ode dne jeho doručení Předsedovi SmSKe přezkoumá
Disciplinární komise SmSKe a vydá k němu své stanovisko. V případě kladného stanoviska je
povinností Předsedy SmSKe nejpozději do 14 dnů svolat Výbor SmSKe, přizvat k jednání
člena navrženého k vyloučení (resp. pověřeného zástupce skupinového člena) a rozhodnout
o schválení nebo zamítnutí pozastavení členství v SmSKe do příští Valné hromady.
d) O vyloučení z členství v SmSKe rozhoduje Valná hromada SmSKe. K vyloučení člena je
zapotřebí souhlas nejméně 2/3 přítomných členů Valné hromady.
e) Vyloučením přestává být člen rovněž i členem ČSKe a jiných organizací, jejichž členem je
SmSKe, nerozhodnou-li tyto organizace jinak.
f)

Na člena s pozastaveným členstvím se pohlíží jako na nečlena SmSKe.

§5
Práva a povinnosti členů
(1) Všichni členové SmSKe mají stejná práva a povinnosti, s výjimkou hlasování na Valné
hromadě podle §5, odst.2, písm.a) a práva být volen do orgánů SmSKe dle §5, odst.2, písm.c) těchto
stanov.
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(2) Člen SmSKe má tato práva:
a) zúčastnit se jednání a rozhodování Valné hromady prostřednictvím jednoho zástupce
s hlasem rozhodujícím za skupinového člena SmSKe, který sdružuje nejméně 10 evidenčních
členů SmSKe (dále také „delegát Valné hromady s hlasem rozhodujícím“),
b) zúčastnit se jednání Valné hromady prostřednictvím jednoho zástupce s hlasem poradním za
skupinového člena SmSKe, který sdružuje méně než 10 evidenčních členů SmSKe nebo jako
individuálně zaevidovaný člen SmSKe (dále také „delegát Valné hromady s hlasem
poradním“),
c) být volen do orgánů SmSKe, jestliže dovršil 18. rok věku,
d) být seznámen se stanovami SmSKe, informován o usneseních Valné hromady SmSKe,
plnění stanovených úkolů Valnou hromadou, o všech směrnicích, řádech, metodických
pokynech a jiných předpisech schválených orgány SmSKe a o hospodaření SmSKe za
příslušný kalendářní rok,
e) požadovat od orgánů SmSKe dodržování stanov, platných předpisů, Valnou hromadou
přijatých usnesení a přijetí účinných opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
f)

předkládat orgánům SmSKe své podněty, připomínky, návrhy , otázky, kritiku a stížnosti (dále
jen „podnět“) a být o jejich vyřízení vyrozuměn ve lhůtě 30 dnů po nejbližším zasedání
příslušného orgánu; v případě, že nebude rozhodnuto do 30 dnů, uvědomí příslušný orgán
předkladatele o způsobu řešení,

g) být přizván k projednání stížností vztahující se na jeho osobu (právnickou nebo fyzickou),
h) využívat ke své činnosti služeb a informací poskytovaných SmSKe,
i)

využívat majetek SmSKe a podporu SmSKe v souladu s příslušnými předpisy SmSKe,

j)

zúčastňovat se sportovních i společenských akcí pořádaných SmSKe.
(3) Člen SmSKe je povinen:

a) dodržovat stanovy SmSKe, platné předpisy SmSKe, usnesení Valné hromady SmSKe a řídit
se pokyny vydanými orgány SmSKe v souladu s těmito stanovami,
b) v rámci svých možností podílet se na plnění stanovených cílů SmSKe a vycházet vstříc
orgánům SmSKe při plnění jejich povinností,
c) uvnitř své organizace dbát na dodržování práv svých členů za stejných podmínek jako
v organizaci SmSKe a dodržovat směrnice a jiné své vnitřní předpisy,
d) dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil oprávněný zájem jiného člena SmSKe; spory mezi
členy projednává Disciplinární komise SmSKe, která předkládá návrhy řešení Výkonnému
výboru SmSKe.
e) ve vzájemných vztazích a ve vztazích k veřejnosti dodržovat etické principy karate-dó a jednat
v souladu s dobrými mravy a to tak, aby jednáním člena nebyly poškozovány oprávněné
zájmy jiného člena SmSKe,
f)

řádně platit valnou hromadou stanovené členské příspěvky,

g) poskytovat pro zabezpečení činnosti SmSKe nezbytné údaje a informace.
(4) Členové SmSKe nejsou oprávněni sami si udělovat licence trenérů, zkušebních komisařů
a rozhodčích (soudců) karate-dó nebo získávat tyto licence u jiných subjektů, než jsou organizace,
jejichž členem je SmSKe (ČSKe a organizace, jejichž členem je ČSKe, např. WKF, EKF, CeKF) nebo
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obecně uznávané organizace příslušných stylů karate-dó (např. Český svaz karate Goju ryu a jiné
uznávané organizace).
(5) Všichni členové SmSKe jsou povinni dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů ČSKe a
orgánů jiných organizací, jejichž členem je SmSKe, jsou-li v souladu s těmito stanovami, platnými
přepisy SmSKe a obecně závaznými právními předpisy.

§6
Orgány SmSKe
(1) Orgány SmSKe s rozhodovacími pravomocemi jsou:
a) Valná hromada SmSKe,
b) Výkonný výbor SmSKe,
c) Kontrolní a revizní komise SmSKe.
(2) Pomocné orgány SmSKe s omezenými rozhodovacími pravomocemi jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sportovně-technická komise (dále také „STK SmSKe“),
Trenérsko-metodická komise (dále také „TMK SmSKe“),
Komise rozhodčích (dále také „KR SmSKe“),
Zkušební komise SmSKe (dále také „ZK SmSKe“),
Disciplinární komise (dále také „DK SmSKe“),
další účelově zřízené orgány (rady, grémia a odborné komise) Valnou hromadou, Výkonným
výborem nebo Kontrolní a revizní komisí SmSKe k plnění úkolů stanovených zřizovatelským
orgánem.

§7
Valná hromada
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem SmSKe. Valnou hromadu tvoří zástupci
skupinových členů SmSKe s hlasem rozhodujícím a to tak, že každý skupinový člen SmSKe, který má
nejméně 10 evidenčních členů, je na Valné hromadě zastoupen jedním delegátem s hlasem
rozhodujícím (dále také „členové Valné hromady“ nebo „členové VH“).
(2) Valná hromada projednává a rozhoduje o záležitostech uvedených ve stanovách,
popřípadě i o dalších záležitostech, které si k projednání či rozhodování sama vyhradí.
(3) Valná hromada zejména:
a) schvaluje stanovy SmSKe, jednací řád, volební řád Valné hromady, popř. další předpisy
upravující činnost Valné hromady nebo SmSKe,
b) rozhoduje o vstupu SmSKe do národního svazu karate-dó (ČSKe) a jiných organizací a
vystoupení SmSKe z těchto organizací,
c) ukládá orgánům a členům SmSKe úkoly pro plnění stanovených cílů SmSKe, kontroluje jejich
plnění a přijímá opatření při zjištění nedostatků,
d) v souladu s volebním řádem volí a odvolává členy Výkonného výboru a Kontrolní a revizní
komise,
e) schvaluje návrh rozpočtu SmSKe pro příslušný kalendářní rok,
f) projednává zprávy o činnosti a hospodaření SmSKe za uplynulý kalendářní rok,
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g) schvaluje výsledek hospodaření za uplynulý rok,
h) bere na vědomí zprávu Kontrolní a revizní komise SmSKe o plnění stanov SmSKe a usnesení
Valné hromady Výkonným výborem a dalšími orgány SmSKe v uplynulém kalendářním roce,
i) stanovuje výši členských příspěvků SmSKe a jiných poplatků,
j) bere na vědomí přijetí skupinových členů do SmSKe podle §3 těchto stanov,
k) rozhoduje s konečnou platností o vyloučení člena či pozastavení členství.
(4) Valná hromada může před uplynutím funkčního období odvolat jakýkoliv orgán nebo
funkcionáře SmSKe.
(5) Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny delegovaných
zástupců skupinových členů s hlasem rozhodujícím. Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů VH, pokud tyto stanovy nebo Volební řád pro volbu Výkonného
výboru a Kontrolní a revizní komise nestanoví jinak.
(6) Jednání Valné hromady mají, kromě zástupců členů s hlasem rozhodujícím, právo se
zúčastnit s hlasem poradním:
a) zástupce skupinového člena SmSKe, který sdružuje méně než 10 evidenčních členů,
b) samostatně zaevidovaný jednotlivec,
c) členové všech orgánů SmSKe, nebyli-li na Valnou hromadu delegováni jako zástupci
s hlasem rozhodujícím,
d) další osoby pozvané na Valnou hromadu Výkonným výborem, Kontrolní a revizní komisí nebo
Předsedou SmSKe,
e) další osoby, které na jednání Valná hromada přizve nebo s jejichž účastí vysloví souhlas.
(7) Valné hromady jsou:
a) řádné, které svolává Předseda SmSKe minimálně 1 krát v každém kalendářním roce,
b) mimořádné, kterou může v případě potřeby svolat Předseda SmSKe, Výkonný výbor SmSKe,
Kontrolní a revizní komise SmSKe, resp. jednotliví členové těchto orgánů, popř. další osoby
za podmínek stanovených těmito stanovami.
(8) Nestanoví-li tyto stanovy jinak, Valnou hromadu svolává Předseda SmSKe a to nejdříve
po uplynutí 6 týdnů ode dne oznámení o jejím konání. Program pořadu jednání řádné Valné hromady
stanoví Výkonný výbor a mimořádné Valné hromady ten, kdo o její svolání požádal. Valná hromada
může rozhodnout o doplnění pořadu jednání o libovolný počet dalších bodů.
(9) Mimořádné Valné hromady.
a) Požadavek na svolání Valné hromady může vznést každý člen SmSKe a to písemnou nebo
elektronicky zpracovanou žádostí doručenou Předsedovi SmSKe a Předsedovi Kontrolní a
revizní komise SmSKe. V žádosti musí být uvedeny důvody pro svolávání mimořádné Valné
hromady, pokud nevyplývají z navrženého názvu bodu programu.
b) Povinností Předsedy SmSKe je svolat mimořádnou Valnou hromadu nejpozději do 2 měsíců
ode dne doručení písemné nebo elektronicky zpracované žádosti o svolání Valné hromady od
nejméně 1/3 skupinových členů sdružujícími nejméně 10 evidovaných členů SmSKe nebo od
skupinových členů sdružujících nejméně 1/3 evidovaných členů SmSKe. Pokud Předseda
SmSKe mimořádnou Valnou hromadu SmSKe v uvedené lhůtě nesvolá, může Valnou
hromadu svolat kterýkoliv jiný člen Výkonného výboru SmSKe nebo Kontrolní a revizní
komise SmSKe, obdrželi-li žádost o svolání mimořádné Valné hromady.
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c) Po uplynutí 4 měsíců ode dne doručení žádosti o svolání mimořádné Valné hromady
Předsedovi SmSKe je oprávněn svolat mimořádnou Valnou hromadu k projednání
navrženého bodu programu kterýkoliv oprávněný zástupce skupinového člena SmSKe, který
o svolání mimořádné Valné hromady požádal za podmínek stanovených těmito stanovami.
(10) Pozvánka na Valnou hromadu s uvedením místa, času a pořadu jednání musí být
odeslána členům SmSKe písemnou nebo elektronickou formou nejpozději 15 dnů před jejím
zahájením.
(11) Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, v němž se uvedou k jednotlivým bodům
programu výsledky hlasování o všech předložených návrzích a další podstatné skutečnosti o průběhu
Valné hromady. V zápise musí být zaznamenána přednesená připomínka, návrh nebo výhrada
delegáta, pokud o to v průběhu Valné hromady požádá. Zápis stvrzuje svým podpisem zapisovatel a
dva ověřovatelé zápisu, které tímto úkolem pověří Valná hromada. Zápis z Valné hromady musí být
doručen všem skupinových členům SmSKe nebo jiným vhodným způsobem zveřejněn tak, aby se bez
větších problémů mohl s ním seznámit každý člen SmSKe.
(12) Podrobnější podmínky a pravidla pro konání Valných hromad stanoví Jednací řád Valné
hromady.

§8
Výkonný výbor SmSKe
(1) Výkonný výbor SmSKe (dále také,,VV SmSKe”, „VV“ nebo „Výkonný výbor“) je statutárním
orgánem SmSKe zabezpečujícím činnost SmSKe v období mezi zasedáním Valné hromady SmSKe.
(2) Výkonný výbor tvoří nejméně pět členů, kteří jednotlivě zabezpečují tyto funkce:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

předseda
místopředseda,
ekonom,
vedení trenérsko-metodického úseku a Trenérsko-metodické komise (TMK SmSKe),
vedení sportovně-technického úseku a Sportovně-technické komise (STK SmSKe)
vedení Komise rozhodčích (KR SmSKe),
vedení úseku udělování stupňů technické vyspělosti a Zkušební komise (ZK SmSKe),
vedení Disciplinární komise (DK SmSKe),
další funkce dle aktuálních potřeb SmSKe.

(3) Jednotliví členové VV mohou být pověřeni výkonem nejvýše dvou funkcí ze seznamu
funkcí uvedeného v § 8, odst.2 těchto stanov. Výkon funkce předsedy a místopředsedy, dále pak
předsedy a ekonoma je neslučitelný. Neslučitelný je rovněž výkon funkce člena VV a Kontrolní a
revizní komise SmSKe.
(4) Členy VV volí a odvolává Valná hromada za podmínek stanovených Volebním řádem
schváleným Valnou hromadou (viz §7, odst.2, písm.c Stanov).
(5) Odstoupení z funkce člena VV
a) Člen VV může v průběhu volebního období odstoupit (abdikovat) z funkce člena VV
doručením písemné žádosti o odstoupení z funkce člena VV Předsedovi VV. Odstoupení
nabude právní moci ke dni konání nejbližšího zasedání VV, který vezme odstoupení na
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vědomí, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení této žádosti Předsedovi
SmSKe.
b) Pokud některý z členů VV v průběhu volebního období odstoupí z funkce člena VV, může VV
provést kooptaci za odstoupivšího člena VV do doby konání Valné hromady, která jej schválí
nebo zvolí do této uvolněné funkce jinou osobu.
c) Odstoupí-li z funkce nadpoloviční počet členů VV zvolených Valnou hromadou, musí
Předseda SmSKe nejpozději do 1 měsíce ode dne odstoupení posledního z těchto členů VV
svolat Valnou hromadu za účelem provedení nových voleb VV.
(6) O přidělení funkcí členům VV rozhoduje VV, nerozhodla-li o tom v rámci voleb VV Valná
hromada.
(7) Členové VV jsou za svou činnost a za plnění přidělených funkcí zodpovědní Valné
hromadě.
(8) Výkonný výbor SmSKe rozhoduje v období mezi Valnými hromadami o všech
záležitostech týkajících se činnosti SmSKe, s výjimkou těch, o niž přísluší podle těchto stanov
rozhodnout Valné hromadě nebo Kontrolní a revizní komisi.
(9) Výkonný výbor SmSKe vykonává zejména tyto činnosti:
a) v souladu se Zásadami hospodaření a s rozpočtovými pravidly schválenými Valnou hromadou
rozhoduje o uplatnění finančních prostředků a jiných částí majetku SmSKe k zabezpečení
plnění stanovených cílů SmSKe,
b) plní úkoly stanovené Valnou hromadou,
c) schvaluje žádosti o přijetí do členství v SmSKe,
d) vydává organizační řády, směrnice, metodické pokyny a jiné předpisy k zabezpečení své
činnosti,
e) přijímá opatření k prosazení a ochraně oprávněných zájmů SmSKe a jejích členů,
f) podle potřeby a v rámci vlastní kompetence ustavuje odborné komise SmSKe,
g) na základě doporučení Disciplinární komise rozhoduje ve lhůtě do 14 dnů od doručení
o pozastavení členství v SmSKe do doby konání Valné hromady (viz §4, odst.4, písm.c),
h) předkládá Valné hromadě písemnou zprávu o plnění úkolů k zabezpečení stanovených cílů
v uplynulém roce,
i) předkládá Valné hromadě návrh rozpočtu příjmů a výdajů pro nadcházející kalendářní rok,
j) předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření SmSKe za uplynulý kalendářní
rok,
k) deleguje zástupce SmSKe do orgánů organizací, kterých je členem SmSKe a pro jednání
s třetími osobami, nerozhodla-li o tom Valná hromada,
l) pořádá a organizačně zabezpečuje soutěže a jiné akce,
m) na návrh Sportovně-technické komise schvaluje zařazení soutěží pořádaných členy SmSKe
pod záštitu SmSKe a podporu, kterou těmto soutěžím poskytne SmSKe,
n) schvaluje nominační systém SmSKe pro účast na republikových a mezinárodních soutěžích
v zastoupení SmSKe předložený vedením sportovně-technického úseku a Sportovnětechnické komise
(10) Členové VV přijímají rozhodnutí na zasedáních VV nebo mohou své stanovisko
k předloženému návrhu sdělit e-mailovou zprávou nebo jiným dohodnutým způsobem doručenou
písemnou odpovědí Předsedovi SmSKe (dále také „hlasování per rolam“). Hlasování per rolam lze
uskutečnit pouze tehdy, souhlasí-li s tím všichni členové VV. Záznam o hlasování se uvede v zápisu
z nejbližšího zasedání VV.
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(11) VV je na svých zasedáních usnášeníschopný za přítomnosti nejméně poloviny členů.
Usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
(12) Funkční období Výkonného výboru SmSKe je tříleté.
(13) Výkonný výbor se řídí stanovami SmSKe a usneseními Valné hromady SmSKe.
Konkrétní činnost, pravomoci jednotlivých členů a jejich zodpovědnost se mohou dále upravit
Organizačním řádem SmSKe, předpisy a směrnicemi, které však nesmějí být v rozporu s těmito
stanovami, usneseními valné hromady SmSKe a obecně závaznými právními předpisy.
(14) Z jednání VV musí být pořízen zápis, který musí obsahovat soupis projednávaných
otázek a všech přijatých usnesení. Se zápisem musí být obeznámeni všichni skupinoví členové
SmSKe. Důvěrné informace, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit oprávněné zájmy SmSKe nebo
jejích členů, musí být zaznamenány odděleně v příloze k zápisu, která musí být k dispozici
k nahlédnutí kterémukoliv členu SmSKe, který o to požádá Předsedu SmSKe nebo VV SmSKe.
(15) Jednání VV svolává Předseda SmSKe podle potřeby, minimálně však čtyřikrát v roce.
(16) Jednání VV se mohou zúčastnit bez hlasu rozhodujícího členové Kontrolní a revizní
komise a další Výkonným výborem SmSKe přizvaní hosté.

§9
Předseda, místopředseda a ekonom SmSKe
(1) Způsob volby Předsedy SmSKe stanoví Volební řád.
(2) Předseda SmSKe je představitelem a statutárním zástupcem SmSKe vůči třetím osobám.
Řídí a organizuje běžnou činnost SmSKe a plní funkce vedoucího organizace podle obecně
závazných právních předpisů.
(3) Předseda SmSKe zejména:
a) plní úkoly, které mu uložila Valná hromada a Výkonný výbor SmSKe,
b) svolává zasedání VV a nestanoví-li VV jinak, řídí i jeho průběh,
c) koordinuje činnost členů VV, orgánů SmSKe a kontroluje plnění jejich úkolů,
d) vede agendu SmSKe, včetně evidence členů SmSKe, nepověřil-li VV touto činností jiného
člena VV;
e) informuje ostatní členy VV o všech důležitých skutečnostech týkajících se SmSKe nebo
činnosti VV,
f)

jménem SmSKe jedná s orgány státní správy, samosprávy a s jinými subjekty za účelem
vytvoření optimálních podmínek pro činnost SmSKe a jeho členů,

g) jménem SmSKe jedná s orgány ČSKe a jiných organizací, jejichž členem je SmSKe nebo
s nimiž má SmSKe uzavřen smluvní vztah (např. smlouvu o spolupráci) a při těchto jednáních
obhajuje a chrání oprávněné zájmy SmSKe a jeho členů,
h) v rámci svých možností pomáhá členům SmSKe řešit jejich problémy a spolupracuje s nimi při
plnění cílů SmSKe,
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i)

zabezpečuje propagaci a předávání informací o činnosti SmSKe veřejnosti, pokud tímto
úkolem není pověřen tiskový mluvčí nebo jiný člen VV,

j)

v souladu se Zásadami hospodaření, rozpočtovými pravidly schválenými Valnou hromadou
společně s ekonomem, popř. s jiným pověřeným členem VV, plní usnesení VV o uplatnění
finančních prostředků k zabezpečení stanovených úkolů a spolupodepisuje příslušné listiny,

k) předkládá VV ke schválení písemně zpracovaný návrh Zprávy VV o plnění úkolů
k zabezpečení stanovených cílů SmSKe v uplynulém roce, určený pro Valnou hromadu,
l)

předkládá VV ke schválení písemně zpracovaný návrh Zprávy VV o činnosti a hospodaření
SmSKe za uplynulý kalendářní rok, určený pro Valnou hromadu.

(4) Předseda SmSKe je povinen ostatní členy VV neprodleně informovat o všech zjištěných
skutečnostech, které by mohly Vážným způsobem poškodit zájmy SmSKe, resp. jejích členů nebo
které by mohly vytvořit vážnou překážku při plnění některého ze stanovených cílů SmSKe. Současně
je Předseda povinen navrhnout řešení vzniklé situace, popř. přijmout v rámci svých kompetencí
příslušné opatření.
(5) Předseda SmSKe odpovídá za svoji činnost orgánu, který jej do této funkce zvolil.
(6) V době nepřítomnosti Předsedu SmSKe zastupuje Místopředseda SmSKe. Se souhlasem
VV se Předseda SmSKe může s Místopředsedou SmSKe rovněž dohodnout na převzetí části
rozhodovacích pravomocí.
(7) V případě dlouhodobé nemožnosti výkonu funkce Předsedy SmSKe (např. z důvodu
dlouhodobé nemoci) nebo z důvodu odstoupení z této funkce, Místopředseda SmSKe svolá VV, který
rozhodne o řešení vzniklé situace a to buď volbou nového Předsedy SmSKe, byl-li jím zvolen nebo
dočasně pověří výkonem této funkce Místopředsedu SmSKe, popř. jiného člena VV.

§ 10
Ekonom SmSKe
(1) Ekonom SmSKe je zodpovědný za řádné vedení účetnictví a ekonomické agendy SmSKe
v souladu se Zásadami hospodaření SmSKe, usneseními Valné hromady, VV a obecně platnými
předpisy.
(2) Ekonom SmSKe v souladu se Zásadami hospodaření, rozpočtovými pravidly schválenými
Valnou hromadou společně s ekonomem, popř. s jiným pověřeným členem VV, plní usnesení VV
o uplatnění finančních prostředků k zabezpečení stanovených úkolů a schvaluje příslušné listiny.
(3) Ekonom SmSKe dále:
a) předkládá VV ke schválení písemně zpracované návrhy rozpočtu příjmů a výdajů SmSKe,
včetně rozpočtových pravidel pro nadcházející kalendářní rok,
b) předkládá Předsedovi SmSKe podklady o hospodaření SmSKe za účelem zpracování Zprávy
VV o činnosti a hospodaření SmSKe za uplynulý kalendářní rok, určený pro Valnou hromadu,
c) zabezpečuje nákup a prodej členských průkazů a známek,
d) navrhuje VV opatření pro zvýšení finančních příjmů a snížení finančních výdajů a v rámci
svých kompetencí vede jednání s třetími osobami k zabezpečení příjmů k pokrytí potřeb
SmSKe,
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e) zpracovává pro VV návrhy ekonomických směrnic nebo opatření ekonomického charakteru.

§ 11
Stálé komise SmSKe
(1) Obecná ustanovení
a) Předsedou komise se může stát pouze pověřený člen Výkonného výboru SmSKe.
b) Není-li v těchto stanovách uvedeno něco jiného, komise má kromě předsedy nejméně další
2 členy, které na návrh Předsedy komise schvaluje VV. Na návrh Předsedy komise může VV
člena komise rovněž odvolat.
c) V době nepřítomnosti Předsedu komise zastupuje místopředseda, kterého výkonem této
funkce pověří Předseda komise.
d) Komise vydává metodické pokyny a předkládá VV ke schválení návrhy směrnic a jiných
předpisů pro příslušný úsek činnosti.
e) Komise v rámci svého úseku činnosti zabezpečuje pro členy SmSKe potřebné odborné
materiály, pomůcky a příslušné formuláře.
f)

Komise plní úkoly stanovené Výkonným výborem SmSKe.

g) Komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech členů za stejných podmínek jako VV.
h) Komise jsou povinny koordinovat svoji činnost ve všech případech, kdy se jejich aktivity
vzájemně překrývají. Vzniklé spory mezi komisemi řeší VV.
i)

Komise se schází na svých zasedáních, které svolává Předseda komise, nejméně dvakrát
ročně, s výjimkou Disciplinární komise, která se schází podle potřeby. Z každého zasedání se
pořizuje písemný zápis za stejných podmínek, jako v případě VV. Zápis musí být rozeslán
všem členům komise a VV.

j)

Předseda komise jednou ročně předkládá VV písemnou zprávu o činnosti komise v uplynulém
kalendářním roce.

k) Nenavrhne-li pověřený člen VV pro Výkonný výbor přijatelné složení příslušné komise do
dvou měsíců ode dne, kdy byl tímto úkolem VV pověřen nebo nesvolá-li jemu přidělenou
komisi alespoň jednou v kalendářním roce (s výjimkou Disciplinární komise), VV je povinen
vedením této komise pověřit jiného člena VV.
l)

Komise se při své činnosti řídí směrnicemi ČSKe, nejsou-li v rozporu s těmito stanovami a
směrnicemi SmSKe.
(2) Trenérsko-metodická komise (dále také „TMK SmSKe“):

a) organizuje přípravu zájemců o licence trenérů, včetně školení a seminářů schválených VV,
b) v souladu s příslušnými předpisy uděluje licence pro trenéry karate-dó SmSKe, vede o nich
evidenci, provádí kontrolu jejich činnosti a řeší případné stížnosti na jejich práci,
c) vydává metodické pokyny pro přípravu, zkoušky a práci trenérů SmSKe,
d) zpracovává návrhy směrnic pro trenéry SmSKe, které schvaluje VV,
e) navrhuje VV podpůrná opatření pro růst zájmu o licence trenérů SmSKe a zvýšení jejich
kvalifikace,
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(3) Sportovně-technická komise (dále také „STK SmSKe“):
a) navrhuje, organizačně a materiálně-technicky zabezpečuje soutěže pořádané SmSKe,
b) doporučuje VV zařazení soutěží organizovaných členy SmSKe pod záštitu SmSKe, včetně
podpůrných opatření,
c) koordinuje systém soutěží pořádaných pod záštitou SmSKe, pomáhá pořadatelům tyto
soutěže organizačně zabezpečit a dohlíží na to, aby tyto soutěže probíhaly v souladu se
stanovenými pravidly,
d) spolupracuje s tiskovým mluvčím, správcem internetových stránek SmSKe, popř. i dalšími
osobami při propagaci soutěží organizovaných pod záštitou SmSKe,
e) spolupracuje s STK ČSKe a jinými obdobnými orgány organizací, jejichž členem je SmSKe
nebo s nimiž SmSKe spolupracuje, při přípravě termínových kalendářů akcí s cílem dosažení
optimálních podmínek k zabezpečení maximální účasti kvalitních závodníků na akcích
pořádaných pod záštitou SmSKe,
f)

navrhuje VV ke schválení nominační systém SmSKe pro účast na republikových a
mezinárodních soutěžích v zastoupení SmSKe a v souladu s tímto schváleným systémem
provádí nominace reprezentantů SmSKe na tyto soutěže; VV návrhy projedná a schvaluje,

g) navrhuje VV podpůrná opatření pro rozvoj talentovaných závodníků SmSKe,
h) projednává námitky sportovně-technického charakteru k průběhu soutěží konaných pod
záštitou SmSKe,
(4) Komise rozhodčích (dále také „KR SmSKe"):
a) registruje zájemce o získání licence rozhodčího (soudce), zabezpečuje jejich proškolení
a uděluje jim licence za podmínek stanovených příslušnými předpisy,
b) řídí činnost rozhodčích (soudců) SmSKe a provádí nominace na soutěže konané pod záštitou
SmSKe, nedohodl-li se na nominacích Předseda KR s pořadatelem soutěže,
c) vysílá rozhodčí na soutěže a jiné reprezentativní akce mimo soutěže organizované v rámci
SmSKe a v rámci schválených pravidel VV se spolupodílí na úhradě vzniklých nákladů při této
činnosti,
d) vydává metodické pokyny upravující činnost rozhodčích (soudců) a navrhuje VV ke schválení
příslušné směrnice,
e) zodpovídá za udržování dostatečné kvalitativní úrovně rozhodčích (soudců) a jednotnou
interpretaci a aplikaci pravidel karate-dó WKF (ČSKe) na soutěžích organizovaných pod
záštitou SmSKe,
f)

sleduje výkony rozhodčích (soudců) na soutěžích organizovaných SmSKe nebo pod záštitou
SmSKe, řeší zjištěné nedostatky a stížnosti s možností pozastavení činnosti proviněnému
nebo odebrání licence v případě závažné chyby,

g) navrhuje VV opatření pro zvýšení kvalitativní úrovně rozhodčích (soudců) SmSKe a podpůrná
opatření pro zvýšení zájmu o tuto funkci, resp.o prohlubování kvalifikace rozhodčích (soudců),
(5) Zkušební komise SmSKe (dále také „ZK SmSKe“):
a) registruje zájemce o získání licence zkušebního komisaře SmSKe (resp.ČSKe), metodicky
řídí jejich přípravu, zabezpečuje jejich proškolení a uděluje jim licence za podmínek
stanovených příslušnými předpisy,
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b) rozhoduje o žádostech o uznání licencí zkušebních komisařů a stupňů technické vyspělosti
(STV) získaných mimo rámec ČSKe,
c) zodpovídá za udržování dostatečné kvalitativní úrovně zkušebních komisařů SmSKe a
jednotnou interpretaci technických prvků stylů karate-dó (včetně kata), které provozují členové
SmSKe,
d) koordinuje činnost zkušebních komisařů SmSKe k zabezpečení požadavků členů SmSKe,
e) vydává metodické pokyny upravující činnost zkušebních komisařů a navrhuje VV ke schválení
příslušné směrnice a jiné předpisy,
navrhuje VV systém poplatků za provedení zkoušek STV a podpůrná opatření ke zvyšování
nebo udržování kvalifikace zkušebních komisařů SmSKe,

f)

g) ve spolupráci s TMK a KR SmSKe organizuje odborná školení a jiné akce pro zvýšení
technické vyspělosti členů SmSKe,
h) kontroluje, zda-li stupně technické vyspělosti (dále také „STV“) u skupinových členů SmSKe
neoprávněně nepřidělují osoby, které nemají licenci zkušebního komisaře SmSKe, resp.
ČSKe, nebo zda-li při udělování STV nepřekračují rámec svých kompetencí s možností:
▪
▪
▪
▪

odebrat zkušebnímu komisaři licenci udělenou SmSKe,
navrhnout orgánu, který zkušebnímu komisaři licenci udělil, její odebrání,
navrhnout VV vyloučení zkušebního komisaře z členství v SmSKe,
veřejně prohlásit, že příslušná osoba není držitelem licence se všemi důsledky z toho
vyplývajícími,
(6) Disciplinární komise (DK SmSKe):

a) vede disciplinární řízení za podmínek stanovených příslušnými předpisy vydanými VV nebo
orgánem organizace, jejichž členem je SmSKe (viz Disciplinární řád ČSKe) při:
▪ porušení těchto stanov, řádů, směrnic, nařízení, metodických pokynů a jiných předpisů a
rozhodnutí SmSKe (ČSKe), nestanoví-li tyto stanovy jiný postup při řešení daného provinění,
▪ provinění souvisejícím s účastí v soutěžích organizovaných pod záštitou SmSKe,
▪ jiných proviněních znevažujících jméno SmSKe, včetně proviněni v reprezentaci a
mezinárodních stycích,
b) řeší vzniklé spory mezi členy SmSKe, pokud o to některý z dotčených členů požádá,
c) přezkoumává podané návrhy na vyloučení z členství v SmSKe při závažném nebo
opakovaném méně závažném porušení členských povinností a vydává k nim své stanovisko
za podmínek uvedených v §4, odst.4 těchto stanov,
d) písemnou formou informuje o výsledcích disciplinárního řízení členy VV a dotčené osoby.

§ 12
Kontrolní a revizní komise SmSKe
(1) Úkolem Kontrolní a revizní komise SmSKe je
a) prověřovat, zda činnost VV a ostatních orgánů SmSKe probíhá v souladu se stanovami
SmSKe, přijatými usneseními Valné hromady a platnými předpisy,
b) přezkoumat návrh rozpočtu příjmů a výdajů SmSKe před jeho předložím Valné hromadě a
vydat k tomuto návrhu své stanovisko,
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c) provádět kontrolu hospodaření SmSKe,
d) provádět kontrolu, zda jsou rozhodnutí VV a ostatních orgánů SmSKe v souladu s těmito
stanovami, usneseními Valné hromady, platnými přepisy SmSKe, závazky SmSKe vůči třetím
subjektům (ČSKe) a obecně závaznými právními předpisy.
(2) Povinností Kontrolní a revizní komise dále je:
a) zpracovat pro zasedání Valné hromady „Zprávu o plnění stanov SmSKe a usnesení Valné
hromady Výkonným výborem a dalšími orgány SmSKe v uplynulém kalendářním roce“, kterou
na Valné hromadě přednese Předseda Kontrolní a revizní komise SmSKe, popř. jiný pověřený
člen Komise,
b) informovat Valnou hromadu o všech zjištěných závažných nedostatcích v činnostech členů
orgánů SmSKe a neplnění stanovených úkolů Valnou hromadou,
c) postoupit příslušným orgánům státní správy zjištěné případy podezření ze spáchání trestného
činu,
d) svá rozhodnutí provádět písemnou formou a doručovat je dotčeným subjektům a členům VV.
(3) Kontrolní a revizní komise je oprávněna do doby konání nejbližší Valné hromady
pozastavit účinnost rozhodnutí kteréhokoliv orgánu SmSKe, zjistí-li že není v souladu s těmito
stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy.
(4) V odůvodněných případech Kontrolní a revizní komise může povolit Výkonnému výboru
SmSKe výjimku při čerpání prostředků z rozpočtu příjmu a výdajů schváleného Valnou hromadou.
Současně je povinna o tom informovat nejbližší Valnou hromadu, pokud tak neučí VV.
(5) V odůvodněných případech Kontrolní a revizní komise může požádat Předsedu SmSKe
o svolání mimořádné valné hromady SmSKe a pokud jí není v požadovaném termínu vyhověno, může
mimořádnou Valnou hromadu k projednání předmětné záležitosti svolat sama za podmínek
stanovených těmito stanovami. Kontrolní a revizní komise je oprávněna svolat mimořádnou Valnou
hromadu rovněž i v případech uvedených v §7, odst.8 těchto stanov.
(6) Kontrolní a revizní komise je orgánem nezávislým na VV. VV je však povinen materiálnětechnicky zabezpečovat její činnost a předkládat jí k provedení kontrolních šetření všechny
disponibilní podklady, které si Komise vyžádá.
(7) Kontrolní a revizní komise SmSKe je nejméně tříčlenná, volí ji Valná hromada SmSKe na
dobu 3 let v souladu s platným Volebním řádem. Výkon funkce člena VV a Kontrolní a revizní komise
SmSKe je neslučitelný.
(8) Kontrolní a revizní komise SmSKe si ze svého středu volí předsedu, který ji zastupuje při
jednáních s VV, na Valných hromadách SmSKe, na soudech a při všech jednáních s třetími osobami.
Předseda Kontrolní a revizní komise má právo účasti na všech zasedáních VV. Kontrolní a revizní
komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů za stejných podmínek jako VV.
(9) Činnost Kontrolní a revizní komise se dále řídí pokyny, který si sama schválí.
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§ 13
Podepisování listin
(1) Právní úkony SmSKe, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje Předseda
SmSKe (popř. v jeho nepřítomnosti Místopředseda SmSKe) a další pověřený člen Výkonným výborem
SmSKe.

§ 14
Zásady hospodaření SmSKe
(1) Majetek SmSKe tvoří vlastní hmotný majetek, finanční prostředky, pohledávky a jiná
majetková práva.
(2) Majetek SmSKe vzniká z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

členských příspěvků,
poplatků za zkoušky na technické stupně,
výtěžků z poskytovaných služeb a akcí pořádaných SmSKe,
hospodářské činnosti,
darů, dotací a jiných příspěvků,
jiných příjmů.

(3) Veškerý majetek SmSKe, včetně finančního majetku, může být užíván pouze k plnění
účelu a cílů SmSKe stanovených těmito stanovami.
(4) Při hospodaření s majetkem SmSKe jsou všichni členové SmSKe povinni postupovat co
nejhospodárněji a všemožně jej chránit.
(5) Za hospodaření SmSKe odpovídá Předseda SmSKe společně s Ekonomem SmSKe
Valné hromadě SmSKe.
(6) Hospodaření SmSKe musí probíhat v souladu s pravidly stanovenými v rozpočtu příjmů a
výdajů schváleném pro příslušný kalendářní rok Valnou hromadou. Výjimku ze schválených pravidel je
v odůvodněných případech oprávněna povolit Kontrolní a revizní komise SmSKe.
(7) VV předkládá Valné hromadě ke schválení:
a) návrh Rozpočtu příjmů a výdajů SmSKe pro příslušný kalendářní rok, včetně rozpočtových
pravidel,
b) zprávu o činnosti a hospodaření SmSKe za uplynulý kalendářní rok, v níž mj. musí uvést
plánované a skutečné plnění jednotlivých položek rozpočtu příjmů a výdajů.
(8) Materiály pro Valnou hromadu zpracovává Ekonom SmSKe ve spolupráci s Předsedou
SmSKe, kteří jsou povinni tyto materiály postoupit ke schválení VV a k vyjádření stanoviska rovněž
i Kontrolní a revizní komisi.
(9) VV může hospodaření s majetkem SmSKe upřesnit ekonomickými směrnicemi.
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§ 15
Závěrečná ustanovení
(1) O zániku SmSKe rozhoduje Valná hromada SmSKe ¾ většinou všech oprávněných
zástupců skupinových členů s hlasem rozhodujícím. Vydá-li Valná hromada rozhodnutí o zániku
SmSKe, musí současně rozhodnout o majetkoprávním vyrovnání.
(2) Všechny předpisy a rozhodnutí vydaná orgány nebo členy orgánů SmSKe musí být
v souladu s těmito stanovami. Vznikne-li rozpor mezi těmito stanovami a jiným předpisem nebo
rozhodnutím, které vydal orgán nebo člen orgánu SmSKe, platné je pouze ustanovení těchto stanov.
Spory o platnosti předpisů a rozhodnutí orgánů nebo členů orgánů SmSKe řeší Kontrolní a revizní
komise. Její rozhodnutí jsou závazná do doby konání nejbližší Valné hromady, která vydá konečné
rozhodnutí k řešení vzniklé situace.
(3) Vznikne-li nesoulad mezi těmito stanovami a předpisy nebo rozhodnutími vydanými
orgány ČSKe nebo jinými orgány organizací, jejichž členem je SmSKe, Předseda SmSKe neprodleně
svolá zasedání Výkonného výboru, který je oprávněn rozhodnout o pozastavení platnosti ustanovení
těchto stanov, které je v rozporu s vydaným předpisem nebo rozhodnutím, do doby konání nejbližší
Valné hromady, která rozhodne o dalším postupu při řešení vzniklé situace.
(4) Nedojde-li jednáním orgánů SmSKe k nápravě věci, člen SmSKe může bez jakékoliv újmy
postoupit vzniklý spor k řešení soudům.
(5) Tyto stanovy byly přijaty Valnou hromadou SmSKe dne 17.12.2006 a nabývají platnosti
okamžikem schválení. Současně pozbývají platnosti stávající Stanovy SmSKe ve znění z r. 1990.
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