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STANOVY ČESKÉ NÁRODNÍ UNIE TAEKWON-DO ITF
1. Úvodní ustanovení
Název spolku: ČESKÁ NÁRODNÍ UNIE TAEKWON-DO ITF, z.s., zkratka ČNUT – ITF
Sídlo: Varhulíkové 1582/24, Praha 7, PSČ 17000
IČO: 26635861
Logo spolku v grafické podobě:

2. Poslání a cíle České národní unie Taekwon-Do ITF, z.s.
a) Česká národní unie Taekwon-Do ITF, z.s. (dále jen ČNUT-ITF) je spolkem pro všechny zájemce o
výuku a studium korejského bojového umění Taekwon-Do ITF. Členy spolku mohou být fyzické i
právnické osoby a to jak jednotlivci, tak i skupiny či jiné organizační subjekty.
b) Posláním ČNUT-ITF je výuka, šíření a propagace tohoto bojového umění se všemi aspekty, které
k němu patří.
c) Česká národní unie Taekwon-Do ITF je na základě registrace u Mezinárodní Federace TKD se
sídlem ve španělském Benidormu (dále jen ITF) jako Národní asociace ČR jediným oprávněným
uživatelem názvu i symboliky Takwon-Do ITF, včetně provozování tohoto umění, používání jeho
názvosloví, technik, učebních systémů, oblečení apod. v České republice. Vzhledem k tomuto je
v přímém rozporu s touto skutečností založit nebo registrovat u MV ČR nebo Živnostenského úřadu
jakýkoliv subjekt, který má v názvu Taekwon-Do ITF, vč. užívání oblečení ITF (doboku) nebo
symboliky ITF, bez souhlasu resp. registrace u národního zastoupení tohoto umění, kterým je pro ČR
pouze a výhradně Česká národní unie Taekwon-Do ITF.
3. Cíle spolku
a) Výuka umění Taekwon-Do ITF.
b) Pořádání a organizování soutěží a školení umění Taekwon-Do ITF.
c) Vydávání tematických publikací, výroba reklamních předmětů souvisejících s uměním sebeobrany
Taekwon-Do ITF.
d) Organizace a zajišťování zkoušek na technické stupně TKD v souladu s pravidly ITF a ČNUT-ITF.
4. Organizace spolku
Spolek spravuje svoje záležitosti prostřednictvím těchto orgánů:
a) Nejvyšší orgán – Členská schůze
b) Vedení spolku
c) Rada spolku
4.1. Nejvyšší orgán – Členská schůze
a) Nejvyšším orgánem ČNUT-ITF je členská schůze, která je tvořena zástupci všech řádných členů
spolku. Počet členů členské schůze je neomezený, avšak každý zástupce může zastupovat minimálně
pět a maximálně deset členů organizační složky. Posláním členské schůze je zastupovat zájmy členů.
b) Členská schůze:
 volí statutární zástupce spolku
 schvaluje znění a výklad stanov ČNUT-ITF
 rozhoduje o zásadních změnách ve struktuře vedení ČNUT-ITF
c) Členskou schůzi svolává na podnět nadpoloviční většiny členů nebo jejich zástupců statutární
zástupce spolku.
d) Členská schůze se svolá nejpozději 2 měsíce před koncem volebního období. Členskou schůzi
svolává v tomto termínu prezident spolku.
e) Program členské schůze je uveden na písemných pozvánkách a její jednání řídí prezident
f) Členská schůze je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti zástupců členů.
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4.2. Vedení spolku
a) Vedení spolku je statutární orgán ČNUT-ITF.
b) Je voleno členskou schůzí.
c) Vedení spolku je výkonným orgánem. Zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, podává zprávy o
své činnosti členské schůzi a odpovídá jí za svou činnost.
d) Vedení spolku je voleno členskou schůzí na dobu tří let a odvoláno může být opět členskou schůzí a
to v hlasovacím poměru 75 %: 25 %.
e) Vedení spolku je vždy minimálně dvoučlenné a skládá se minimálně z těchto členů:
 Prezident ČNUT-ITF
 Hospodář ČNUT-ITF
 Předseda technické komise ČNUT-ITF
f) Další člen vedení může být doplněn na členské schůzi.
4.3. Prezident unie
a) Prezident unie je statutárním zástupcem organizace ve věcech právních. Zastupuje ČNUT-ITF před
Mezinárodní federací Taekwon-Do (ITF), před Celoevropskou federací Taekwon-Do (AETF), dále
před státními orgány České republiky a veřejností. Je garantem uplatňování zásad Taekwon-Do ITF
a regulí ČNUT-ITF. Řídí činnost spolku, svolává členskou schůzi a rozhoduje o zásadních věcech
v případě, že je rozhodnutí neodkladné. V tomto případě vždy neprodleně dodatečně informuje Radu
spolku.
b) V době nepřítomnosti prezidenta jej zastupuje hospodář, nebo jiný prezidentem pověřený zástupce.
4.4. Hospodář
a) Je statutárním zástupcem spolku. Zastupuje spolek pro finanční otázky. Součástí jeho povinností je
informovat spolek o stavu finančních prostředků v pokladně a na bankovním účtu a o stavu členské
základny. V jeho pravomoci je rozhodovat o uvolnění finančních prostředků pro vnitřní chod ČNUT
– ITF.
b) V době nepřítomnosti prezidenta jej zastupuje.
4.5. Předseda technické komise
a) Je statutárním zástupcem spolku. Zastupuje ČNUT-ITF před Mezinárodní federací Taekwon-Do
(ITF), před Celoevropskou federací Taekwon-Do (AETF) Osoba pověřená technickým dozorem a
její zástupce má za úkol provádět dozor nad vykonáváním zkoušek v jednotlivých oddílech, vést
evidenci o provedených zkouškách. Má za úkol zajišťovat vedení systému evidence na ITF. Má za
úkol zajištění technického růstu trenérů ČNUT – ITF včetně výkladu a výuky sportovních pravidel
ITF a AETF.
4.6. Rada spolku
a) Je složena z vedoucích (trenérů) sdružených subjektů (škol Taekwon-Do) registrovaných v ČNUT –
ITF, každý subjekt disponuje jedním hlasem.
b) Rada spolku má právo dávat vedení ČNUT - ITF návrhy a podněty týkající se činnosti spolku, jejího
hospodaření, sportovní činnosti a technického rozvoje.
5. Pomocné výkonné orgány ČNUT – ITF
Pro zajištění chodu ČNUT – ITF může vedení spolku po dohodě s radou spolku ustanovit pomocné výkonné
orgány – mimo jiné např.:
 Reprezentace – (trenér reprezentace) v případě reprezentace ČNUT – ITF zajišťuje pověřená osoba
a její zástupce přípravu reprezentace a zajišťuje věci s tím spojené. Registraci účastníků
reprezentace, potřebné materiální zajištění reprezentace ve spolupráci s jednotlivými subjekty
spolku.
6. Kontrolní komise
a) Kontrolním orgánem dohlížejícím na hospodaření spolku je Kontrolní komise.
b) Je volena členskou schůzí vždy na jedno tříleté volební období a sestává se vždy ze tří členů starších
18-ti let, kteří nejsou členy vedení spolku.
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c) Kontrolní komise má za úkol provádět průběžnou kontrolu hospodaření s finančními a
materiálovými prostředky a ve výjimečných případech hloubkovou kontrolu účetnictví, skladových
zásob materiálu, materiálu vydaného a přijatého, způsobu využití prostředků na zabezpečení chodu
ČNUT-ITF a kontrolu dalších aspektů vyplývajících z mimořádné situace.
d) Kontroluje plnění usnesení členské schůze.
7. Zásady hospodaření
a) Zdroje příjmů - ČNUT-ITF získává své prostředky:
 ze státních dotací a jiných dotací
 z členských příspěvků
 z darů
 ze startovného ze soutěží
 z plateb za technické semináře
 a ze zkoušek na vyšší technické stupně
 vlastní činností
 ve zvláštních případech i od sponzorů.
b) O hospodaření se vede evidence podle obecně závazných zákonů, předpisů a norem.
c) Využívání finančních prostředků získaných ze zdrojů uvedených v odstavci a) je řízeno vedením
spolku a radou spolku.
d) Výši členských příspěvků určuje vedení spolku po dohodě s radou spolku. Je vždy roční a platí se na
školní rok.
8. Členská základna
a) Členská základna je vykazována jednotlivými organizačními složkami ČNUT-ITF.
b) Každý občan ČR a zahraniční občan s dlouhodobým pobytem v ČR, se může přihlásit do
kteréhokoliv školy či oddílu sdruženého pod hlavičkou ČNUT-ITF.
9. Povinnosti a práva členů spolku
a) Podmínkou je dobrý zdravotní stav, který musí být dokladován v přihlášce do členského subjektu
ČNUT-ITF.
b) Každý z členů má právo podávat návrhy prostřednictvím rady spolku členské schůzi.
c) Člen má právo získávat všechny informace z dění ve světě Taekwon-Do ITF a má právo požádat
vedení spolku o zastupování své osoby před mezinárodní federací.
d) Člen má povinnost platit členské příspěvky (viz bod 7. d).
10. Členské subjekty ČNUT – ITF
a) Členské subjekty ČNUT – ITF jsou samostatné školy a oddíly, které provozují výuku Taekwon-Do
ITF.
b) Řídí se stanovami a směrnicemi ČNUT – ITF.
c) Vedou evidenci členů v rámci svého subjektu.
d) Platí členské příspěvky za své členy v termínu určeném vedením ČNUT – ITF.
e) Pravidelně v daných termínech zasílají hospodáři ČNUT – ITF stav členské základny pomocí
registračních výkazů.
11. Přijímání nového členského subjektu
a) O přijetí do ČNUT – ITF žádá nový subjekt písemnou formou ve které uvede název subjektu,
statutární zástupce subjektu, registraci subjektu u příslušného městského soudu, bankovní spojení,
stav členské základny a osoby odpovědné za vedení výuky Taekwon-Do ITF.
b) Je nutné jednat o vniku, registraci u Městského soudu resp. přijetí nového oddílu do ČNUT - ITF
vždy předem a předkládat spolu se žádostí pouze nezaregistrovaný návrh stanov, resp. předem
konzultovat s ČNUT žádost o udělení příslušného oprávnění (živnostenský list apod.) a registraci
provést zásadně až na základě souhlasu resp. registrace u ČNUT - ITF.
c) O přijetí rozhoduje rada spolku dle směrnic ČNUT - ITF.
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12. Přijímání nových členů
Nové členy registruje ČNUT-ITF prostřednictvím organizačních složek, které jsou povinny vždy do dvou
měsíců od nástupu nového člena do oddílu provést jeho registraci ve svém organizačním subjektu dle
směrnic ČNUT - ITF.
13. Ukončení členství subjektu
a) Subjekt ČNUT – ITF ukončí své členství v ČNUT-ITF písemně. Důvody ukončení členství nemusí
uvádět.
b) ČNUT – ITF může ukončit členství subjektu z důvodu poškození dobrého jména ČNUT-ITF.
c) Členství zaniká neplacením členských příspěvků ČNUT-ITF.
d) Zánikem subjektu.
e) Subjekt, který končí členství v ČNUT – ITF má povinnost vyrovnat veškeré své závazky k ČNUTITF vzniklé do data ukončení členství.
14. Disciplinární komise
a) Disciplinární komise je složena ze tří členů nejvyšších technických stupňů.
b) Komisi předsedá zvolený předseda. Ten je ustanoven vedením spolku a schválen radou spolku.
c) Členové komise jsou navrženi a schváleni radou spolku.
d) Je svolána vždy pouze k disciplinárnímu řízení.
e) Při svých rozhodnutích vychází komise z občanského zákoníku, dalších platných zákonů ČR a dále
ze zásad Taekwon-Do, které jsou popsány v 1. díle encyklopedie Taekwon-Do vydané mezinárodní
federací Taekwon-Do ITF.
15. Zánik spolku
a) Spolek zanikne v případě souhlasu tří pětin členů nebo z jiných důvodů dle platných zákonů.
b) V tomto případě členská schůze určí likvidátora a provede majetkové vypořádání.
c) Majetek spolku se dělí mezi její členy v poměru, v jakém byly vloženy příspěvky za dobu členství.

