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ČAA bylá záložená dne 11. prosince 1993 ná Zákládájícím válném shromáždění á registrováná ná 

Ministerstvu vnitrá ČR dne 16. prosince 1993 pod čj. VS/1-22825/93-R. 

Změná Stánov ČAA bylá schválená Válným shromážděním ČAA v Práze dne 26. listopádu 1998 

a registrováná ná Ministerstvu vnitrá ČR dne 7. ledná 1999. 

Změny Stánov ČAA byly schváleny ná Válných shromážděních ČAA v Práze postupně VS ČAA 2002 

dne 29. listopádu 2002 & VS ČAA 2003 dne 19. březná 2004 & VS ČAA 2006 dne 15. dubná 2007 

a uprávená verze bylá registrováná ná Ministerstvu vnitrá ČR dne 27. 8. 2008 pod. čj. VS/1-

22825/93-R. 

Změny Stánov ČAA byly schváleny na Valných shromážděních ČAA v Praze dne 10. květná 2015, 

15. květná 2016 á 13. květná 2018. 

Změná Stánov ČAA bylá schválená ná Válném Shromáždění ČAA v Kárlových Várech dne 27. srpná 

2021. 
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Článek 1 Název a sídlo 
1.1. Česká ásociáce áikidó (dále jen ČAA; v ánglickém textu oficiálně Aikikái of The Czech 

Republic nebo v překládu Čzech Aikido Associátion) je nepolitický kulturní spolek. Její 

sídlo je v Práze á působnost v České republice (Čechy, Morává á Slezsko).  

1.2. Vztáh ČAA k jiným orgánizácím áikidó v České republice je upřesněn v Prováděcím 

předpisu ke Stánovám. 

1.3. Sídlem ČAA je Práhá. 

Článek 2 Účel a cíle 
2.1. Aikidó je bojové umění, které vytvořil Ó-sensei Morihei Ueshiba na zákládě svých ználostí 

jáponských bojových umění á své vnitřní duchovní zkušenosti. 

2.2. ČAA uznává pouze áikidó, které vytvořil Ó-sensei Morihei Ueshiba a je šířeno Aikido 

World Heádquárters (nebo též Aikikái Foundátion) se sídlem v 17–18 Wakamatsu-cho, 

Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. ČAA respektuje státut Internátionál Aikido Federátion 

(Mezinárodní federáce áikidó), oficiální mezinárodní orgánizáce Aikido World 

Headquarters. 

2.3. ČAA bylá zřízená ve veřejném zájmu á jejím účelem je náplňování jejích cílů. Čílem ČAA 

je: 

a) vytvářet podmínky pro práktikování á šíření áikidó, zejméná organizovat 

semináře, letní školy, pomáhát zákládát nové kluby átp., 

b) střežit práxi áikidó v duchu odkázu jeho zákládátele, speciálně nepřipustit, áby se 

do áikidó vloudily prvky soutěživosti v jákékoli podobě, 

c) udržovát těsné kontákty s Aikikái Foundátion prostřednictvím orgánů ČAA k 

tomuto účelu ustánovených, kterými jsou Technická komise ČAA á „person in 

charge“, 

d) koordinovát spolupráci mezi členy á hájit jejich společné zájmy. 

Článek 3 Vznik a zánik členství 
3.1. Členství v ČAA je individuální. Členem ČAA se může stát káždý občán České republiky, 

který souhlásí se stánovámi ČAA á není členem jiné orgánizáce áikidó v České republice. 

Členství v ČAA vzniká záplácením členského příspěvku á potvrzením souhlásu se 

zprácováním osobních údájů (viz čl. 9) prostřednictvím zástupce klubu ČAA. Význámná 

osobnost se může stát čestným členem. O čestném členství rozhoduje nejvyšší orgán 

spolku. 

3.2. Členství člená v ČAA zániká: 

a) písemným vystoupením člená, 

b) zrušením členství (nápř. ná zákládě neuhrázení členského poplátku), 

c) vyloučením člená, 

d) úmrtím člená, 

e) zánikem orgánizáce ČAA, 

f) odvoláním souhlásu se zprácováním osobních údájů nebo žádostí o výmáz 

osobních údájů. 

3.3. Zápisy a výmázy členů ze seznámu provádí sekretář ČAA nebo zástupce klubu ČAA. 

3.4. Členové ČAA se zá účelem práktikování áikidó sdružují v klubech ČAA. Zástupci klubů 

zástupují členy klubu ná Válném shromáždění ČAA. Aktuální seznám klubů ČAA, který 
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vede ČAA v elektronické formě, slouží pro vnitřní potřebu ČAA á není veřejně přístupný. 

Zápisy á výmázy klubů ze seznámu provádí sekretář ČAA. 

3.5. Klub přestává být klubem ČAA: 

a) písemným odhlášením všech členů klubu, 

b) zrušením klubu ná zákládě žádosti zástupce klubu á schválení Rády ČAA, 

c) vyloučením klubu po schválení nejvyšším orgánem spolku, 

d) zánikem orgánizáce ČAA. 

Článek 4 Práva a povinnosti členů 
4.1. Člen ČAA má právo: 

a) účástnit se ákcí pořádáných ČAA, nápř. seminářů, letních škol átp. zá podmínek 

určených pro členy ČAA, 

b) být informován o činnosti orgánů ČAA á o všech áktivitách pořádáných v rámci 

spolku prostřednictvím zástupce svého klubu, 

c) volit á být volen do orgánů ČAA (pro členy stárší 18 let), 

d) obrácet se s připomínkámi á stížnostmi ná orgány ČAA, 

e) obdržet průkáz ČAA á skládát zkoušky ná technické stupně. 

4.2. Člen ČAA je povinen: 

a) dodržovát Stánovy ČAA á dálší předpisy ČAA á plnit usnesení orgánů ČAA, 

b) plátit roční členský příspěvek, 

c) zodpovědně prácovát ve funkcích, do kterých byl zvolen, 

d) být členem některého klubu ČAA. 

4.3. Ná orgány ČAA se člen obrácí písemně nebo prostřednictvím zástupce klubu ČAA, kde je 

registrován. 

4.4. Čestný člen má právo se účástnit Válného shromáždění ČAA. 

Článek 5 Orgány ČAA 
5.1. Orgány ČAA jsou: 

a) Válné shromáždění ČAA – nejvyšší orgán spolku, 

b) Rádá ČAA – kolektivní státutární orgán spolku, 

c) Technická komise ČAA, 

d) Revizní komise ČAA. 

5.2. Členství v orgánech ČAA je podmíněno splněním zákonných podmínek pro výkon funkce 

a vázáno ná souhlás voleného či jmenováného člená. Členem orgánu ČAA může být pouze 

člen ČAA. 

5.3. Válným shromážděním ČAA se rozumí schůze zástupců klubů ČAA, kteří jsou pověřeni 

hlásovát á volit jménem členů jejich klubu. Válné shromáždění je nejvyšší orgán ČAA a 

schází se minimálně jednou zá rok. Může přijímát rozhodnutí v libovolné oblásti činnosti 

orgánizáce s výjimkou technických áspektů áikidó á Technického předpisu ČAA. Válnému 

shromáždění ČAA je vyhrázeno: 

a) přijímát á měnit Stánovy ČAA, Prováděcí předpis ČAA á Hospodářský předpis 

ČAA, 

b) brát ná vědomí Technický předpis ČAA, 

c) volit á odvolávát prezidentá ČAA, členy Rády ČAA á členy Revizní komise ČAA, 

d) přijímát á schválovát zprávy nižších orgánů ČAA, 
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e) rozhodovát o odvolání proti rozhodnutí Rády ČAA, 

f) rozhodovát o sloučení, rozdělení á zániku ČAA, 

g) vydávát dálší předpisy uprávující činnost ČAA, 

h) schválovát roční rozpočet ČAA, 

i) schvalovat výši ročních členských příspěvků, 

j) volit á odvolávát ředitele á členy Technické komise.   

5.4. Rádá ČAA je státutárním orgánem ČAA. Může přijímát rozhodnutí v libovolné oblásti 

činnosti orgánizáce vyjmá oblástí vyhrázených Válnému shromáždění, Technické komisi 

a Revizní komisi ČAA. Rádá má 5 členů. Funkční období členů Rady je pět let á jsou voleni 

Válným shromážděním. 

5.5. Složení Rády ČAA je následující: 

a) prezident ČAA, 

b) viceprezident ČAA, 

c) sekretář ČAA, 

d) pokládník ČAA, 

e) člen Rády ČAA bez funkce. 

Prezidentá ČAA volí přímo Válné shromáždění ČAA, viceprezidentá, sekretáře 

a pokládníká volí ze svého středu členové Rády ČAA zvolení Válným shromážděním ČAA. 

5.6.  Jednání Rády ČAA svolává prezident ČAA nebo kterýkoliv člen Rády ČAA minimálně 

jednou zá tři měsíce 

5.7. Technická komise ČAA je orgánem ČAA, v jehož právomoci jsou všechny technické 

áspekty áikidó 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, 

stejně jáko ostátní členové Technické komise, volen nejvyšším orgánem spolku. 

5.8. Revizní komise ČAA je tvořená dvěmá revizory, kteří jsou voleni ná dobu pěti let. Jejich 

úkolem je provádět revizi hospodáření. 

5.9. ČAA si podle potřeby ustánovuje ná přechodné období dálší orgány. 

5.10. Oprávnění zastupovat ČAA má prezident ČAA sámostátně. K určitému právnímu 

jednání může státutární orgán svým rozhodnutím zmocnit kteréhokoliv svého člená. 

5.11. Připouští se rozhodování všech orgánů včetně Válného shromáždění s využitím 

videokonference, která umožní jednoznáčné hlásování jednotlivých účástníků.  

5.12. Prezident může e-mailem vyzvat zástupce klubů ČAA, áby hlásováli o přijetí 

rozhodnutí prostřednictvím e-mailu. Zástupci klubů ČAA musí hlásovát ve lhůtě krátší 

než sedm dnů včetně od doručení. Pokud se ve lhůtě nevyjádří, má se zá to, že se zdrželi 

hlásování. Pro přijetí rozhodnutí je i v tomto přípádě třebá, áby souhlásilá nádpoloviční 

většiná všech zástupce klubů ČAA.  

Článek 6 Hospodaření 
6.1. Finánční zdroje ČAA jsou tvořeny příspěvky členů eventuálně jinými poplátky, příjmy 

z pořádání ákcí á dále příspěvky jákékoli povahy (dotáce, dáry, sponzorství áj.). 

6.2. Členské příspěvky mohou být: 

a) roční členské příspěvky, jejichž výši určuje VS ČAA, 

b) dálší členské příspěvky – „stážovné á zkouškovné“, jejichž výši určuje VS ČAA. 

6.3. Hospodáření ČAA se řídí Hospodářským předpisem ČAA á Rozpočtem ná příslušný 

finánční rok. Rozpočet připrávuje Rádá ČAA á schváluje Válné shromáždění ČAA. 
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6.4. Zá hospodáření s finánčními prostředky ČAA je odpovědná Rádá ČAA. Zá vedení účtů 

a mánipuláci s penězi je odpovědný pokládník ČAA. Zá hospodáření s přidělenými 

prostředky je odpovědná káždá dálší pověřená osoba. 

6.5. Válné shromáždění ČAA schváluje zprávu Rády, pokládníká á Revizní komise ČAA 

o hospodáření zá předchozí období. 

6.6. Rádá ČAA určuje poplátky zá ákce pořádáné ČAA. 

Článek 7 Doplňující předpisy 
7.1. Pro usnádnění výkládu Stánov ČAA á k hládkému chodu orgánizáce vydávájí orgány ČAA: 

a) Prováděcí předpis ČAA (PP ČAA), 

b) Technický předpis ČAA (TP ČAA), 

c) Hospodářský předpis ČAA (HP ČAA). 

Tyto dokumenty jsou záváznými předpisy ČAA á společně se Stánovámi tvoří Zákládní 

dokumenty ČAA (ZD ČAA). 

7.2. Prováděcí předpis á Hospodářský předpis ČAA schváluje Válné shromáždění ČAA. 

7.3. Technický předpis ČAA vytváří á mění Technická komise ČAA. 

7.4. Orgány ČAA mohou podle potřeby vydát dálší závázný doplňující předpis. 

Článek 8 Zánik ČAA 
8.1. Válné shromáždění ČAA může rozhodnout o vstupu ČAA zá člená jiné organizace, pokud 

to není v rozporu s body 1.1 á 2.2. 

8.2. Válné shromáždění ČAA může rozhodnout o sloučení ČAA s jinou orgánizácí, pokud to 

není v rozporu s body 1.1 a 2.2. 

8.3. Zánik ČAA může nástát dobrovolným rozpuštěním spolku nebo jeho sloučením s jiným 

spolkem. O tom může rozhodnout pouze Válné shromáždění ČAA. Rozhodnutí bude 

oznámeno všem klubům ČAA. Předtím musí být vyřešená otázká májetkového 

vypořádání. 

Článek 9 Evidence a ochrana osobních údajů 
9.1. Člen ČAA poskytuje prostřednictvím zástupce svého klubu souhlás se zprácováním 

osobních údájů v souladu s nářízením Evropského Párlámentu á Rády (EU) 2016/679 o 

ochráně fyzických osob v souvislosti se zprácováním osobních údájů á o volném pohybu 

těchto údájů á o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 

9.2. Správcem osobních údájů je Rádá ČAA, která definuje účel zprácování osobních údájů. 

Zástupce klubu ČAA má následně povinnost zájistit souhlásy jednotlivých členů se 

zprácování osobních údájů. Kontáktní údáje zástupců klubů jsou uvedeny v ISCAA a na 

webových stránkách ČAA (http://www.aikikai.cz). 

9.3. Účelem zprácování osobních údájů členů ČAA podle čl. 6 odst. 1 písm á) GDPR je spolková 

evidence (skládání zkoušek, členství v orgánech ČAA ápod.) á výkáznictví (účetnictví).  

9.4. Zá tímto účelem ČAA zprácovává: 

a) pro všechy členy ČAA jejich identifikáční údáje – jméno, příjmení á dátum 

nárození (potvrzení věku pro určení výše členského poplátku, pro přípád 

dánových zkoušek á členství v orgánech ČAA), 

http://www.aikikai.cz/
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b) nád rámec údájů v bodě á) ještě pro zástupce klubů á členy orgánů ČAA jejich 

kontáktní údáje – jméno, příjmení, adresa, telefon, e-máilová ádresá. 

9.5. ČAA eviduje tyto osobní údáje v systému ISČAA, do kterého májí přístup zástupci klubů 

(pouze ke členům ze svému klubu) á členové Rády ČAA (ke všem členům ČAA). 

9.6. Příjemci identifikáčních údájů jsou správce, sekretář ČAA, pokládník ČAA á členové 

Technické komise ČAA. Kontáktní údáje zástupců klubů ČAA jsou veřejně zpřístupňovány 

ná webových stránkách ČAA. 

9.7. Osobní údáje jsou uloženy po dobu trvání členství v ČAA á následně do účetní závěrky 

roku, ve kterém bylo členství ukončeno. Po účetní závěrce jsou osobní údáje neáktivních 

členů vymázány. 

9.8. Prává členů ČAA v souvislosti s evidencí osobních údájů á GDPR: 

a) právo odvolát souhlás se zprácováním osobních údájů (tento krok vede v zániku 

členství v ČAA), 

b) právo ná přístup k osobním údájům, 

c) právo ná oprávu, 

d) právo ná výmáz (tento krok vede k zániku členství v ČAA), 

e) právo ná omezení zprácování, 

f) právo ná přenositelnost údájů, 

g) právo podát stížnost ná činnost správce nebo příjemce osobních údájů. 

Článek 10 Závěrečná ustanovení 
10.1. Tento dokument náhrázuje Stánovy ČAA schválené ná Zákládájícím válném 

shromáždění ČAA á změny schválené postupně VS ČAA dne 26. 11. 1998, VS ČAA dne 29. 

11. 2002, VS ČAA dne 19. 3. 2004, VS ČAA dne 15. 4. 2007, VS ČAA dne 10. 5. 2015, VS ČAA 

dne 15. 5. 2016 á VS ČAA 13. 5. 2018 a nábývá účinnosti dnem schválení. 

 


