
 STANOVY   
 

ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s. 
IČO 227 31 181 

se sídlem Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01 

zapsané v rejstříku spolků vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp. zn. L 9573 

 

 

Čl. I.  

Základní ustanovení 

 

1. ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s. (dále jen jako „ČFOKK“) je spolkem ve smyslu 

ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen jako „občanský zákoník“), ve kterém se dobrovolně sdružují kluby karate a kobudo 

(zejména pak okinawa shorin-ryu karate a kobudo), se sídlem na území České republiky a další 

fyzické nebo právnické osoby za účelem uspokojování jejich zájmů o bojové umění nebo jeho 

podpory. 

 

2. ČFOKK má postavení právnické osoby s působností na celém území České republiky, vystupuje v 

právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

 

3. ČFOKK neodpovídá za závazky svých členů a naopak. 

 

4. ČFOKK uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů. 

 

5. Sídlem ČFOKK je Havlíčkův Brod. 

 

 

Čl. II. 

Účel a úkoly, hlavní a vedlejší činnost  ČFOKK 

 

1. Účelem (hlavní činností) ČFOKK je výuka, péče a podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně, 

avšak nikoliv výlučně Okinawa Shorin-ryu karate a Okinawa kobudo, případně dalších úpolových 

sportů (dále jen „karate a kobudo“), její organizace, řízení, propagace, a rozvoj etických a 

mravních pravidel spojených s duchem a kulturou karate a kobudo mezi členy ČFOKK, vytváření 

podmínek pro další rozvoj ČFOKK, uspokojování potřeb členské základny, ochranu práv členů 

ČFOKK v rozsahu působnosti ČFOKK a další s tím související úkoly.  

 

2. Při zajišťování hlavní činnosti ČFOKK plní ČFOKK zejména tyto hlavní úkoly:  

a) organizuje, řídí a koordinuje dle stanov a interních předpisů ČFOKK sportovní činnost karate a 

kobudo na území České republiky,  

b) zastupuje zájmy karate a kobudo  vůči státním institucím, Českému olympijskému výboru, 

České unii sportu, České unii bojových umění, a jiným obdobným organizacím,  

c) zastupuje zájmy ČFOKK vůči World Oshu-Kai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Kobudo 

Federation, 

d) řídí a zajišťuje sportovní reprezentaci České republiky v karate a kobudo a pečuje o ni, 
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e) zabezpečuje rozvoj karate a kobudo, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace členů ČFOKK 

v rámci karate a kobudo,  

f) zastupuje zájmy svých členů v jednání s orgány veřejné správy a jinými právnickými osobami, 

g) organizuje a řídí soustředění, semináře a soutěže v karate a kobudo, zkoušky technických 

stupňů a další administrativně – technické úkony související s praktikováním a rozvojem 

karate a kobudo a jiných bojových umění a sebeobrany, a to zejména na území České 

republiky,  

h) podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti, 

a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy ČFOKK,  

i) může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získání finančních a hmotných prostředků 

na zabezpečení své činnosti (např. organizovat a pořádat kurzy sebeobrany, ukázky bojových 

umění, včetně přípravy a realizace propagačních materiálů a videí),  

j) zabezpečuje v rámci své působnosti účinnou propagaci karate a kobudo ve sdělovacích 

prostředcích a využívá všech dalších možností efektivní propagace sportu, 

k) přispívá (zejména finančně nebo materiálně) na činnost svých členů, 

l) zajišťuje evidenci členské základny v souladu s právními předpisy ČR, 

m) vydává vnitřní předpisy, a 

n) plní další úkoly a činnosti pro naplnění své činnosti a poslání. 

 

3. Vedlejší činností ČFOKK může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné 

činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku ČFOKK. 

ČFOKK může zakládat obchodní společnosti nebo vstupovat do obchodních společností či 

obdobných subjektů s jinou právní formou či spravovat movitý a nemovitý majetek ČFOKK, se 

kterým ČFOKK hospodaří v zájmu svém a svých členů. 

 

 

Čl. III. 

Členství 

 

1. Členství v ČFOKK je dobrovolné. 

 

2. ČFOKK má (i) řádné členy, (ii) čestné členy.  

 

3. Řádným členem ČFOKK se může stát každý spolek nebo jiná právnická osoba se sídlem v ČR, 

zabývající se bojovým uměním; popř. fyzické osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR 

starší 18 let (osoby mladší 18 let mohou být členem ČFOKK pouze se souhlasem jejich zákonného 

zástupce), která je členem právnické osoby, zabývající se bojovým uměním, anebo takovým 

členem není, a bojové umění cvičí bez členství v jakékoliv právnické osobě (tzv. "individuální 

členství"). Jiné osoby jen na základě zvláštního povolení ČFOKK, které bude přijato jednomyslně. 

Řádné členství v ČFOKK vzniká na základě rozhodnutí Výboru ČFOKK o přijetí za člena ČFOKK, které 

navazuje na písemnou přihlášku žadatele o členství v ČFOKK. Na členství v ČFOKK není právní 

nárok. 

 

4. Čestnými členy ČFOKK se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které se zvlášť významně 

zasloužily o bojové umění v ČR. O čestném členství rozhoduje Výbor ČFOKK. Čestní členové nebo 

jejich zástupci se mohou zúčastňovat zasedání Konference ČFOKK s hlasem poradním.  
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5. Řádný člen má právo zejména: 

a) zúčastňovat se akcí pořádaných ČFOKK, využívat jeho zařízení a služeb, 

b) vyjadřovat své názory, návrhy a kritiku, odvolat se proti rozhodnutí Výboru ČFOKK nebo ad 

hoc zřízené komise ČFOKK, který se ho přímo dotýká, a to ve lhůtě 1 měsíce od jeho vydání, 

c) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření ČFOKK, 

d) účastnit se jednání orgánů ČFOKK, jedná-li se o něm, 

e) podílet se na prostředcích, které ČFOKK obdrží k podpoře karate a kobudo, 

f) navrhovat a volit členy orgánů ČFOKK (pouze v případě členů starších 18 let), 

g) v případě členů starších 18 let právo volit členy orgánů (pokud byl tento člen zvolen 

delegátem), a v případě členů starších 25 let právo být volen do orgánů ČFOKK. 

 

6. Čestný člen má právo 

a) zúčastňovat se akcí pořádaných ČFOKK, 

b) vyjadřovat své návrhy, názory a kritiku, 

c) účastnit se jednání orgánů ČFOKK, jedná-li se o něm. 

 

7. Každý člen má tyto základní povinnosti: 

a) podílet se podle svých znalostí, schopností a dovedností na činnosti ČFOKK, 

b) dodržovat stanovy, usnesení přijatá Konferencí ČFOKK nebo Výborem ČFOKK, a další interní 

předpisy ČFOKK, a řídit se pokyny stanovenými orgány ČFOKK, 

c) šetřit a chránit majetek ČFOKK, 

d) oznamovat řádně a včas ČFOKK každé změny jejich osobních údajů nutných pro evidenci 

jejich členství v ČFOKK, 

e) dodržovat zásady sportovní etiky a zásady etiky karate a kobudo a vždy se chovat a jednat 

tak, aby nepoškodil dobré jméno ČFOKK.  

 

8. Řádný člen má navíc tyto základní povinnosti:  

a) plnit úkoly uložené mu orgány ČFOKK nebo při nich poskytovat potřebnou součinnost, 

b) řádně a včas platit členské příspěvky, a další interními předpisy stanovené poplatky, 

c) zodpovídat za škody způsobené svými členy ČFOKK. 

 

9. Členství zaniká: 

a) vystoupením (jak z ČFOKK, tak v případě fyzické osoby i vystoupením z přidruženého klubu do 

ČFOKK), 

b) vyloučením, 

c) úmrtím, 

d) zánikem právnické osoby, 

e) zánikem ČFOKK. 

 

10. Člen ČFOKK může na základě svého rozhodnutí doporučeným dopisem vystoupit z ČFOKK po 

vyrovnání svých závazků vůči ČFOKK. Účinnost vystoupení člena ČFOKK nastává okamžikem, kdy 

oznámení o vystoupení člena ČFOKK vezme na vědomí Výbor ČFOKK. V případě, že Výbor ČFOKK 

nevezme na vědomí vystoupení člena ČFOKK z ČFOKK do 2 měsíců ode dne doručení tohoto 

vystoupení, je vystoupení člena účinné uplynutím této lhůty 2 měsíců. 

 

11. Člen ČFOKK může být vyloučen z ČFOKK na základě rozhodnutí Výboru ČFOKK, pokud se 

závažným způsobem nebo opakovaně (alespoň dvakrát) provinil proti těmto stanovám v období 

posledních šesti (6) po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Za závažné provinění proti stanovám 
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ČFOKK je považováno opakované porušení základních povinností uvedených v  ust. čl. III., odst. 

7. a 8, anebo pokud se nezúčastnil žádné akce pořádané ČFOKK (semináře, školení, soutěž, atp.) 

v kalendářním roce, a tuto svou absenci řádně a včas neoznámil členům Výboru ČFOKK. Výbor je 

povinen porušujícího člena ČFOKK na jeho porušení písemně upozornit. Pokud řádný člen třikrát 

po sobě neuhradí členské příspěvky, a to ani po písemném upozornění ze strany Výboru ČFOKK, 

může Výbor ČFOKK rozhodnout o jeho vyloučení z ČFOKK.  

 

12. Členství v ČFOKK může být pozastaveno na základě rozhodnutí Výboru ČFOKK ve smyslu čl. VI., 

odst. 10., písm. p) těchto stanov, pokud proti členu ČFOKK bude veden soudní spor o určení, kdo 

je jeho statutárním orgánem, případně, vznikne-li spor obdobné povahy v rámci člena ČFOKK a 

ČFOKK je o tomto sporu informována. Řádný člen s pozastaveným členstvím dočasně pozbývá 

práva dle čl. III., odst. 5. těchto stanov. O ukončení pozastavení členství člena ČFOKK rozhoduje 

Výbor ČFOKK.  

 

13. ČFOKK může vystavit fyzickým osobám, které jsou členy řádného člena ČFOKK, tedy klubu nebo 

sportovního oddílu, průkaz člena ČFOKK, který obsahuje zejména osobní údaje, fotografii a 

název klubu nebo sportovního oddílu, který je začleněn v rámci ČFOKK. 

 

 

Čl. IV. 

Orgány ČFOKK 

 

1. Orgány ČFOKK jsou: 

a) Konference ČFOKK, 

b) Výbor ČFOKK, 

c) Kontrolní komise ČFOKK, 

d) ad hoc zřízené komise ČFOKK. 

 

 

Čl. V. 

Konference ČFOKK 

 

1. Konference ČFOKK je nejvyšším orgánem ČFOKK. Svolává ji minimálně jedenkrát za rok Výbor 

ČFOKK. Výbor ČFOKK je povinen svolat mimořádné zasedání Konference ČFOKK, požádá-li o to 

minimálně jedna polovina řádných členů nebo Kontrolní komise ČFOKK. Pozvánku na zasedání 

Konference ČFOKK, která musí obsahovat zejména program, termín a místo jednání, rozešle Výbor 

ČFOKK na oficiální adresy řádných a dalších členů nejpozději 1 měsíc před dnem jejího konání. Ve 

stejné lhůtě je oznámení o konání zasedání Konference ČFOKK zveřejněno na webové adrese 

ČFOKK.  

 

2. Zasedání Konference ČFOKK se účastní členové volených orgánů ČFOKK a delegáti řádných členů s 

hlasem rozhodujícím. Každý řádný člen je oprávněn vyslat na zasedání Konference ČFOKK 

nejméně 1 delegáta. Počty delegátů za jednotlivé oddíly a kluby (začleněné v rámci ČFOKK) jsou 

dány podle počtů řádných členů oddílu nebo klubu začleněného v ČFOKK a jsou upřesněny 

interním předpisem ČFOKK. Delegátem může být plně svéprávná fyzická osoba. Každý řádný člen 

(delegát) má jeden hlas. Čestní členové se účastní zasedání Konference ČFOKK s hlasem poradním. 

K účasti na zasedání Konference ČFOKK mohou být Výborem ČFOKK přizvány též další osoby. 
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3. Konference: 

a) hodnotí činnost ostatních orgánů ČFOKK a jejích členů,  

b) rozhoduje o stanovách, jejich doplňcích, změnách a symbolice ČFOKK, 

c) volí a odvolává členy Výboru ČFOKK, a předsedu Výboru ČFOKK, schvaluje kooptované 

(dodatečně ustanovené) členy Výboru ČFOKK, a členy a předsedu Kontrolní komise, 

d) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti ČFOKK za uplynulé období,  

e) stanoví výši členských příspěvků (řádných i mimořádných) pro řádné členy ČFOKK a způsob 

jejich placení, 

f) rozhoduje o vstupu ČFOKK do jiných právnických osob, 

g) plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí Výboru ČFOKK, 

h) uděluje diplomy, vyznamenání, věcné a finanční dary ČFOKK, 

i) rozhoduje o zrušení ČFOKK a způsobu likvidace jejího majetku a jmenování likvidátora, 

j) rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku ČFOKK a jeho zatěžování, 

k) rozhoduje o platnosti rozhodnutí Výboru ČFOKK v případech stanovených těmito stanovami, 

l) rozhoduje o zakládání právnických osob s účastí ČFOKK, o koupi a prodeji obchodních podílů 

a akcií a o likvidaci obchodních společností, jichž je ČFOKK společníkem, 

m) rozhoduje o změně sídla, 

n) schvaluje vnitřní předpisy ČFOKK. 

  

4. Konference ČFOKK je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů 

všech členů s hlasem rozhodujícím. 

 

5. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů. Dvoutřetinové 

většiny hlasů všech přítomných delegátů je zapotřebí k přijetí usnesení o záležitostech uvedených 

v čl. V. odst. 3 písm. b), i), j), k).   

 

6. Způsob řízení Konference ČFOKK, organizaci jejího jednání a podrobnosti hlasování se řídí 

ustanovením § 248 a násl. občanského zákoníku, nestanoví-li interní předpis něco jiného. 

 

 

Čl. VI. 

Výbor ČFOKK 

 

1. Výbor ČFOKK je statutárním orgánem ČFOKK, který řídí ČFOKK v souladu se zákonem a těmito 

stanovami. Za Výbor ČFOKK jedná navenek jménem ČFOKK každý člen Výboru ČFOKK 

samostatně. 

 

2. Výbor ČFOKK řídí činnost ČFOKK a v období mezi zasedáními Konference ČFOKK, rozhoduje o 

všech záležitostech ČFOKK, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím Konference 

ČFOKK vyhrazeny Konferenci ČFOKK nebo jinému orgánu ČFOKK. Výbor ČFOKK je volen a 

odvoláván Konferencí ČFOKK. 

 

3. Výbor ČFOKK má šest (6) členů, z nichž je Konferencí ČFOKK volen předseda Výboru ČFOKK a pět 

(5) členů Výboru ČFOKK. 

 

4. V případě, že kterýkoliv ze členů Výboru ČFOKK přestane vykonávat svou funkci v průběhu 

funkčního období a počet členů zároveň neklesne pod polovinu, může Výbor ČFOKK kooptovat 

(nebo-li dosadit) zbývající členy. Tato volba kooptovaných členů Výboru ČFOKK musí být 
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schválena na nejbližším zasedání Konference ČFOKK následující po kooptaci. V případě, že volba 

potvrzena nebude, zaniká funkce kooptovaného člena Výboru ČFOKK dnem konání tohoto 

zasedání Konference ČFOKK, a Konference musí na této schůzi zvolit nového člena Výboru 

ČFOKK. 

 

5. Výbor ČFOKK svolává předseda Výboru ČFOKK, min. jedenkrát ročně. 

 

6. Mimořádné zasedání Výboru ČFOKK svolává předseda Výboru ČFOKK na žádost nejméně dvou 

třetin členů Výboru ČFOKK, nebo na základě vlastního rozhodnutí. 

 

7. Výbor ČFOKK je oprávněn přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru ČFOKK, v případě jeho nepřítomnosti hlas jeho zástupce, 

kterého jmenoval předseda Výboru ČFOKK. Jednání Výboru ČFOKK s hlasem poradním se mohou 

zúčastnit další členové ČFOKK, a to pouze na základě souhlasu Výboru ČFOKK. 

 

8. Výbor ČFOKK může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (rozhodování „per rollam“), a to buďto 

v písemné podobě nebo za využití emailové komunikace. Rozhodnutí je přijato, pokud se pro něj 

vyjádřila nadpoloviční většina všech členů Výboru ČFOKK. V případě, že se člen Výboru ČFOKK 

nevyjádří k návrhu rozhodnutí ve stanovené lhůtě, má se za to, že hlasuje proti rozhodnutí. 

Minimální lhůta k vyjádření se k návrhu rozhodnutí Výboru je deset (10) dnů ode dne jeho 

doručení členovi Výboru ČFOKK. 

 

9. Výbor ČFOKK je nejvyšším orgánem ČFOKK v době mezi konáním zasedání Konference ČFOKK.  

 

10. Výbor ČFOKK vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Konferenci ČFOKK, Kontrolní 

komisi nebo ad hoc zřízeným orgánům, a to zejména: 

a) zajišťuje plnění usnesení Konference ČFOKK, 

b) zabezpečuje hospodaření ČFOKK včetně vedení řádného účetnictví, 

c) svolává řádné anebo mimořádné zasedání Konference ČFOKK,  

d) rozesílá pozvánky na (řádné nebo mimořádné) zasedání Konference ČFOKK, 

e) vyhotovuje zápisy ze zasedání Konference ČFOKK, 

f) předkládá Konferenci ČFOKK ke schválení roční zprávu o hospodaření ČFOKK včetně případné 

roční účetní závěrky, 

g) jmenuje členy reprezentačních družstev, reprezentační trenéry, rozhodčí a jiné funkcionáře 

soutěží nebo jiných obdobných akcí, 

h) schvaluje interní předpisy ČFOKK s celostátní působností, (zejména pak organizační a členský 

řád, disciplinární řád, a ekonomickou směrnici, případně jeden dokument obsahující tyto 

předpisy), 

i) může uzavírat smlouvy upravující sportovně technické a ekonomické vztahy mezi ČFOKK a 

jednotlivými reprezentanty, 

j) řeší rozpory a nedostatky uvnitř ČFOKK, 

k) řeší spory mezi členy ČFOKK, 

l) rozhoduje o odvolání člena ČFOKK proti rozhodnutí ad hoc zřízené komisi ČFOKK, 

m) rozhoduje o tom, kdo je v případě sporu oprávněn zastupovat člena ČFOKK na zasedání 

Konference ČFOKK, 

n) přijímá opatření zásadní povahy pro zabezpečení plynulého chodu ČFOKK, 

o) rozhoduje o nabývání a pozbývání movitého majetku, 
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p) rozhoduje o pozastavení a ukončení pozastavení členství člena ČFOKK, 

q) vede evidenci členů ČFOKK, 

r) rozhoduje o přijetí řádných a čestných členů a o jejich vyloučení. 

 

11. V případě dlouhodobé nepřítomnosti (dále jak 6 měsíců) předsedy Výboru ČFOKK vykonává jeho 

práva a plní jeho povinnosti zastupující člen Výboru ČFOKK, který bude zvolen zbývajícími členy 

Výboru ČFOKK. 

 

12. Předseda Výboru ČFOKK je oprávněn pozastavit účinnost rozhodnutí Výboru ČFOKK, a to až na 

dobu 3 měsíců, a předložit Konferenci ČFOKK rozhodnutí Výboru ČFOKK k posouzení jeho 

platnosti. 

 

Čl. VII. 

Kontrolní komise ČFOKK 

 

1. Kontrolní komise ČFOKK je kontrolním orgánem ČFOKK a přísluší jí zejména: 

a) dohlížet na hospodaření ČFOKK, 

b) nahlížet kdykoliv do účetnictví a ostatních dokladů ČFOKK, 

c) kontrolovat dodržování stanov a rozhodnutí Konference ČFOKK, 

d) upozorňovat Výbor ČFOKK na zjištěné nedostatky a předkládat návrhy na jejich nápravu, 

e) vyjadřovat se ke zprávě o hospodaření předkládané Konferenci ČFOKK Výborem ČFOKK, 

f) předkládat Konferenci ČFOKK svá vyjádření, doporučení, návrhy, usnesení a zprávu o 

kontrole hospodaření ČFOKK a své činnosti, 

g) dohlížet na plnění povinností a úkolů členů Výboru ČFOKK, členů ad hoc zřízených komisí 

ČFOKK, popř. řádných členů ČFOKK zadané Konferencí ČFOKK nebo Výborem ČFOKK. 

 

2. Kontrolní komise ČFOKK se při své činnosti řídí stanovami ČFOKK a obecně platnými právními 

předpisy a usnesením / rozhodnutím Konference ČFOKK nebo Výboru ČFOKK. 

 

3. Kontrolní komise ČFOKK je volena a odvolávána Konferencí ČFOKK v počtu tří (3) členů, z nichž 

jeden je Konferencí ČFOKK zvolený předseda kontrolní komise ČFOKK. Člen Kontrolní komise 

ČFOKK má právo zúčastňovat se jednání a schůzí Výboru ČFOKK s hlasem poradním. Funkce člena 

Kontrolní komise ČFOKK není slučitelná s členstvím v jiném voleném orgánu ČFOKK ani s funkcí 

likvidátora. 

 

4. Kontrolní komisi ČFOKK svolává předseda Kontrolní komise ČFOKK dle potřeby, nejméně však 

jedenkrát ročně. Zasedání je povinen svolat též na žádost minimálně dvou členů Kontrolní komise 

ČFOKK nebo 1 člena Výboru ČFOKK. Kontrolní komise ČFOKK je oprávněna přijímat usnesení, je-li 

přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně 

nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

Kontrolní komise ČFOKK. 

 

5. V případě dlouhodobé nepřítomnosti (déle jak 6 měsíců) předsedy Kontrolní komise ČFOKK 

vykonává jeho práva a plní jeho povinnosti jím pověřený člen Kontrolní komise ČFOKK. 
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Čl. VIII. 

Ad hoc zřízené komise ČFOKK 

 

1. Pro případ řešení odborné problematiky nebo mimořádných záležitostí může Výbor ČFOKK 

zřizovat ad hoc Komise jako svůj poradní a rozhodující orgán ČFOKK (dále jen „Komise“). Komise je 

zřizována (popř. volena a odvolávána) vždy (ad hoc) k projednání konkrétní záležitosti nebo řešení 

konkrétní dlouhodobé odborné problematiky, a to Výborem ČFOKK, který stanoví počet jejích 

členů.  

 

2. V případě Disciplinární komise je jedním z členů Disciplinární komise Předseda Výboru ČFOKK, 

jakožto předseda Komise. Funkce člena komise v případě Disciplinární komise není zastupitelná. 

 

3. Základní strukturu komisí stanoví vnitřní předpis ČFOKK. Komise ČFOKK jsou minimálně 

dvoučlenné. 

 

4. Komise ČFOKK se při své činnosti řídí stanovami ČFOKK a obecně platnými právními předpisy, 

usnesením Konference ČFOKK, rozhodnutím Výboru ČFOKK a zejména interními předpisy ČFOKK. 

 

5. Komise ČFOKK realizují svou činnost v rámci rozpočtu schváleným Výborem ČFOKK. 

 

6. Každý člen komise ČFOKK obdrží pro výkon své funkce písemné pověření od Výboru ČFOKK. 

 

7. Komise ČFOKK je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení 

je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů komise ČFOKK. 

 

8. Proti rozhodnutí Komise ČFOKK je možné podat odvolání, které projedná a rozhodne o něm 

v souladu s právními předpisy ČR, těmito stanovami a interními předpisy ČFOKK, Výbor ČFOKK. 

 

 

Čl. IX. 

Ustanovení o volbách a ostatních právech členů orgánů ČFOKK 

 

1. Funkční období volených orgánů ČFOKK je deset (10) let, které se automaticky prodlužuje o 

dalších deset (10) let v případě, že člen orgánu ČFOKK ze své funkce neodstoupil, nebyl odvolán, 

nebo nezemřel.  

 

2. Do orgánů ČFOKK může být navržena a volena plně svéprávná fyzická osoba, která dovršila 25 let. 

Každý řádný člen (v případě fyzických osob starší 18 let) má právo navrhnout kandidáty do 

volených orgánů ČFOKK. Navržený kandidát musí nejpozději do zahájení volby vyslovit s 

kandidaturou souhlas. 

 

3. Volby volených orgánů ČFOKK jsou zásadně veřejné (nebylo-li při volbě rozhodnuto jinak), a jsou 

prováděny na zasedání Konference ČFOKK nebo jiného orgánu ČFOKK, stanoví-li tak tyto stanovy. 

 

4. Je-li na funkci navrženo více kandidátů, je zvolen ten, který dostane více než polovinu 

odevzdaných hlasů. Nedosáhne-li žádný z kandidátů tohoto počtu, koná se další kolo volby mezi 
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dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů, a potom rozhoduje prostá většina hlasů. Při 

rovnosti hlasů se volba opakuje a nedojde-li k rozhodnutí, rozhodne los. 

 

5. Funkce členů ad hoc zřízených orgánů končí uplynutím doby zvolení, případně splněním účelu 

zvolení, odvoláním nebo odstoupením adresovaným předsedovi Výboru ČFOKK, a to ve lhůtě 1 

měsíce ode dne doručení odstoupení. Funkce člena Výboru ČFOKK nebo člena Kontrolní komise 

ČFOKK zaniká mimo jiné jeho odvoláním, nebo odstoupením, adresovaným předsedovi Výboru 

ČFOKK, a to uplynutím 1 měsíce od doručení odstoupení. Předseda Výboru ČFOKK může odstoupit 

ze své funkce úkonem adresovaným Výboru ČFOKK.  

 
6. Odměna za výkon funkce člena orgánů a případných nákladů souvisejících s výkonem jejich funkce 

může být upravena vnitřním předpisem ČFOKK. 

 

 

Čl. X. 

Majetek a hospodaření 

 

1. Majetek ČFOKK tvoří movité, nemovité a nehmotné věci a finanční majetek, pohledávky a jiná 

majetková práva. ČFOKK může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných organizací či 

státu v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

2. Majetek ČFOKK tvoří zejména: 

a) majetek převedený do vlastnictví ČFOKK od jiných subjektů, 

b) dotace a subvence ze státního rozpočtu a od dalších organizací, 

c) poplatky (zejména za zkoušky technických stupňů, za osvědčení, akce pořádané ČFOKK), 

členské příspěvky (řádné i mimořádné) a dary, 

d) příjmy z vlastního podnikání, 

e) příjmy z reklamní činnosti (včetně zahraniční),  

f) příjmy od sponzorů, z dobročinné činnosti a dary, 

g) příjmy ze sportovní, společenské, kulturní a další činnosti ČFOKK. 

 

3. Hospodaření ČFOKK se řídí ročním plánem a rozpočtem schváleným Konferencí ČFOKK. 

 

4. S finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda Výboru ČFOKK anebo 

členové Výboru ČFOKK, je-li tak stanoveno v těchto stanovách, případně další členové ČFOKK 

pokud jim bylo uděleno pověření podle těchto stanov. Osoba oprávněná disponovat s finančními 

prostředky podle těchto stanov odpovídá za jejich řádné a hospodárné využití podle schváleného 

plánu a rozpočtu a účelu. 

 

5. K plnění úkolů ČFOKK v oblasti zabezpečení finančních zdrojů může Výbor ČFOKK na základě 

usnesení Konference ČFOKK zakládat společnosti a nadace. 

 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Stanovy ČFOKK v tomto znění byly schváleny Konferencí ČFOKK (dříve označenou jako Valná 

hromada ČFOKK) dne 4.7.2016 a jsou závazné pro všechny členy ČFOKK. 
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2. V případě likvidace ČFOKK rozhodne o jmenování likvidátora a způsobu rozdělení likvidačního 

zůstatku Konference ČFOKK. 

 

3. Stanovy mohou být měněny nebo doplňovány pouze na základě rozhodnutí Konference ČFOKK.  

 

4. Tyto stanovy v plném rozsahu nahrazují stanovy ČFOKK schválené dne 27.9.2015. 

  

5. V případě, že se některé ustanovení těchto stanov stane neplatným, neúčinným a/nebo 

nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto 

stanov nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či 

nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, 

neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. 

 

6. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Konferencí ČFOKK. 


