Stanovy pro
„Spolek evropských bojových umění“
(S.E.B.U.)
1. Název, sídlo a působnost
Spolek evropských bojových umění (S.E.B.U.)je dobrovolným sdružením občanů ve smyslu zákona ČR
č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 – občanskýzákoník, oddíl 2, pododdíl 2, Spolek, se sídlem v Kladně,
ul. Jar. Kociána 2396, působící na území České republiky a v zemích EU.
2. Účel a poslání
2.1. Obnova a oživení způsobů boje a výcviku k němu používaných v Evropě od raného období do
19. stol. včetně a jejich další rozvoj.
2.2. Rozšiřování evropských bojových tradic, kultury a filozofie s těmito tradicemi spjatými pro širší
veřejnost.
2.3. Posláním S.E.B.U. je i hlubší poznání a osvojení si kulturního dědictví, myšlenkových
a filozofických proudů Evropy.
2.4. Účelem tohoto poznání je i přijetí životního stylu, který vede k dobré fyzické kondici, duševní
a psychické vyrovnanosti a všestrannému rozvoji člena S.E.B.U.
2.5. S.E.B.U. pořádá exhibice, turnaje a kvalifikační zápasy a závody uvnitř své organizace
a zprostředkovává zápasy a závody i s jinými formami a styly bojových umění.
3. Členství v S.E.B.U.
3.1. Členy S.E.B.U. se mohou stát fyzické i právnické osoby, především pak školy evropských
bojových umění uznané S.E.B.U. a jejich žáci.
3.2. Členství v S.E.B.U. vzniká registrací člena po schválení žádosti o členství radou S.E.B.U. a
zaplacením členského příspěvku.
3.3. Členství v S.E.B.U. zaniká:
3.3.1. zrušením – vystoupením člena,
3.3.2. vyloučením pro zvlášť závažné porušení povinností, vyplývající z členství, pokud nelze
toto porušení odčinit nebo způsobilo spolku zvlášť závažnou újmu. Odvolání proti vyloučení
může vyloučený člen podat v souladu s § 241 Občanského zákoníku a to lóži bojovníků
S.E.B.U.
3.3.3. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností,
3.3.4. úmrtím člena.
3.3.5. o zániku členství rozhoduje rada S.E.B.U.
3.4. Základní práva člena jsou:
3.4.1. účastnit se aktivně činnosti S.E.B.U.,
3.4.2. účastnit se vzdělávání členů S.E.B.U. v souladu se záměry a cíli S.E.B.U.,
3.4.3. vznášet návrhy a připomínky na svého zástupce v shromáždění,
3.4.4. účastnit se exhibicí, turnajů a kvalifikačních zápasů a závodů pořádaných S.E.B.U.
v souladu s pravidly S.E.B.U.,
3.4.5. požádat o pozastavení činnosti na dobu maximálně jeden rok.
3.5. Základní povinnosti člena jsou:
3.5.1. dodržování Stanov S.E.B.U., směrnic S.E.B.U., řádů S.E.B.U. a ostatních předpisů
a dokumentů,
3.5.2. včasné placení členských příspěvků ve stanovené výši,
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3.5.3. šetřit a chránit majetek S.E.B.U. a vybavení, které je členovi zapůjčeno do osobního
používání,
3.5.4. nepoškozovat zájmy a dbát na dobré jménoS.E.B.U.,
3.5.5. po dobu pozastavené činnosti nemá člen povinnost platit pravidelné měsíční příspěvky a
nemá právo využívat zázemí S.E.B.U. Žádost o pozastavení činnosti musí být podána
písemně, nebo v elektronické podobě před dotčeným obdobím radě S.E.B.U.,
3.5.6. dbát na bezpečnost svou i bezpečnost ostatních při výcviku a akcích S.E.B.U. a dodržovat
pokyny vedoucích výcviku a akcí S.E.B.U.,
3.5.7. informovat radu S.E.B.U. o všech svých možných závazných jednáních souvisejících
s činností S.E.B.U., zejména o plnění úkolů zadaných radou nebo sekretariátem S.E.B.U. o
jednání s možnými sponzory nebo zájemci o činnost S.E.B.U.
4. Majetek S.E.B.U.
4.1. Majetek S.E.B.U. je tvořen:
4.1.1. zápisným,
4.1.2. členskými příspěvky,
4.1.3. příjmy z pořádání tělovýchovných a sportovních akcí, exhibicí, turnajů a kvalifikačních
zápasů včetně služeb poskytovaných v souvislosti s těmito akcemi za spoluúčasti
sponzorských organizací,
4.1.4. příjmy ze seminářů a přednášek,
4.1.5. náhrady od televize, rozhlasu a od sponzorů,
4.1.6. výnosy z hospodářské činnosti právnických osob, které S.E.B.U. založila nebo je jejich
společníkem,
4.1.7. příspěvky, dary a odkazy,
4.1.8. movitostmi a nemovitostmi S.E.B.U.
4.2. Majetek S.E.B.U. spravuje rada S.E.B.U. na základě činnosti a poslání S.E.B.U.
4.3. Veškerý movitý i nemovitý majetek nabytý činností S.E.B.U. se stává majetkem S.E.B.U. bez
jakýchkoliv nároků členů sdružení na tento majetek, s výjimkou proplacení nákladů nebo jejich
částí účelně vynaložených na zajištění činnosti sdružení.
4.4. Rada S.E.B.U. má právo povolovat sociálně nebo výkonnostně motivované slevy, až do výše
prominutí příspěvků.
5. Správa S.E.B.U.
5.1. Správa S.E.B.U. je řízena prostřednictvím orgánů, jimiž jsou:
5.1.1. Rada S.E.B.U.,
5.1.2. Sekretariát S.E.B.U.,
5.1.3. Shromáždění S.E.B.U.
6. Rada S.E.B.U.
6.1. Rada S.E.B.U. je nejvyšším orgánem S.E.B.U.
Členy rady S.E.B.U. jsou: kondotiér, pobočník a tajemník.
6.1.1. Kondotiér je volen shromážděním S.E.B.U. na dobu 5 let
6.1.2. Kondotiér jmenuje a odvolává tajemníka a pobočníka S.E.B.U.

2/7

6.1.3. Kondotiér je volen z řad členů S.E.B.U. a splňuje podmínku dosažení titulu mistra nebo
alespoň jednoho titulu bojovníka, ve všech čtyřech bojových směrech, nebo má doporučení
od lóže bojovníků S.E.B.U.
6.1.4. V případě absence (rezignace, dlouhodobě nevyhovující zdravotní stav, úmrtí,
apod.)kondotiéra a neplnění jeho funkce, přebírají jeho pravomoci tajemník a pobočník,
s povinností do jednoho měsíce svolat shromáždění a zvolit nového kondotiéra.
6.2. Rada S.E.B.U. schvaluje, mění a vydává:
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

stanovy S.E.B.U.,
výši zápisného a členských příspěvků,
program činnosti a hospodaření S.E.B.U.,
stanovuje zvláštním předpisem užší specializace výkonnostních stupňů nad rámec Stanov
S.E.B.U.,
6.2.5. stanovuje zvláštním předpisem nároky na získání výkonnostních stupňů,
6.2.6. stanovuje zvláštním předpisem kodex bojovníka, který je etickým a mravním kodexem pro
členy S.E.B.U.
6.2.7. další řády, rozhodnutí a pravidla týkající se činnosti a poslání S.E.B.U.
6.3. Další činnost rady S.E.B.U.:
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.

jmenuje a odvolává členy sekretariátu,
rozhoduje o zániku S.E.B.U.,
rada S.E.B.U se schází alespoň jednou za 2 měsíce,
usnesení rady S.E.B.U. jsou schvalována prostou většinou hlasů členů rady.

7. Sekretariát S.E.B.U.
7.1. Sekretariát S.E.B.U. zajišťuje operativní činnost této organizace. Jeho členy jsou členové rady
S.E.B.U., dále hlavní rozhodčí a praporečník,
7.2. schůzí sekretariátu se účastní také přizvané osoby s hlasem poradním.
7.3. Sekretariát zajišťuje:
7.3.1. návrhy a připomínky shromáždění,
7.3.2. organizaci akcí pořádaných S.E.B.U.
7.4. Činnost sekretariátu S.E.B.U.:
7.4.1. Sekretariát S.E.B.U. schvaluje svoje usnesení prostou většinou hlasů všech členů
sekretariátu S.E.B.U.
7.4.2. Při rovnosti hlasů členů sekretariátu S.E.B.U. rozhoduje prostá většina hlasů členů rady
S.E.B.U.
7.4.3. Sekretariát S.E.B.U. se schází podle potřeb S.E.B.U. alespoň jednou za 2 měsíce.
7.4.4. Schůzi sekretariátu má právo svolat jeden ze členů rady S.E.B.U.
7.4.5. Účast na schůzi sekretariátu S.E.B.U. je pro členy sekretariátu S.E.B.U. povinná.
7.4.6. Členové sekretariátu S.E.B.U. plní v období mezi schůzemi sekretariátu S.E.B.U. úkoly
schválené na schůzích sekretariátu S.E.B.U., a to v souladu s usnesením sekretariátu
S.E.B.U.

8. Shromáždění členů S.E.B.U.
8.1. Shromáždění svolává kondotiér S.E.B.U. alespoň jednou za 2 roky. Toto shromáždění je
neveřejné.
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8.2. Shromáždění se dále mohou účastnit:
8.2.1. fyzické osoby, které jsou členy S.E.B.U.
8.2.2. po 1 zástupci právnických osob, které jsou členy S.E.B.U.,
8.2.3. po 1 zástupci členů škol S.E.B.U. ,
8.3. Právo účasti na shromáždění s hlasem poradním mají 1 zástupce každé právnické osoby, která má
se S.E.B.U. podepsanou sponzorskou smlouvu.
8.4. Shromáždění řídí určený zástupce z členů sekretariátu S.E.B.U.
8.5. Členové Shromáždění volí v průběhu konference 2 zástupce Shromáždění, kteří zastupují
Shromáždění ve styku se sekretariátem S.E.B.U., a to v období mezi dvěma Shromážděními.
8.6. Návrhy a připomínky členů, řádně zaprotokolované, jsou pak prostřednictvím zástupců
shromáždění předány sekretariátu S.E.B.U.
8.7. Zástupci shromáždění mají právo podat návrh na mimořádné svolání Shromáždění S.E.B.U.
8.8. Členové S.E.B.U. jsou na Shromáždění seznámeni prostřednictvím určeného zástupce
sekretariátu S.E.B.U. s hospodářskou situací S.E.B.U., s plněním činností S.E.B.U. v minulém
období a s programem činnosti na příští období.

9. Lóže bojovníků S.E.B.U.
9.1. Lóže bojovníků S.E.B.U. je poradní orgán, který se skládá z aktivních členů S.E.B.U., kterým byl
udělen titul bojovník, či titul vyšší. Vydává usnesení a doporučení radě a shromáždění S.E.B.U.
na základě souhlasu alespoň dvou třetin ze všech svých členů.
9.2. Lóže bojovníků S.E.B.U. se schází dle potřeby S.E.B.U. alespoň jednou za 5 let na požádání
kondotiéra S.E.B.U. nebo na žádost více jak poloviny členů lóže bojovníků S.E.B.U.
9.3. S hlasem poradním mohou být pozváni na schůzi lóže bojovníků S.E.B.U. bývalí členové
S.E.B.U., kterým byl udělen titul bojovník, či titul vyšší.
9.4. Lóže bojovníků S.E.B.U. může doporučit radě S.E.B.U. udělení či odebrání libovolného titulu dle
bodu 11.
9.5. Lóže bojovníků S.E.B.U. může doporučit shromáždění S.E.B.U. libovolného člena S.E.B.U., jako
kandidáta na kondotiéra S.E.B.U.
9.6. Lóže bojovníků S.E.B.U. může svolat mimořádné shromáždění S.E.B.U.

10. Výuka
10.1. Bojové směry – S.E.B.U. pořádá výuku v následujících bojových směrech:
10.1.1. Šerm
10.1.2. Vrhání
10.1.3. Střelba z mechanických zbraní
10.1.4. Boj beze zbraně
10.2. Výuka se dále pak rozděluje na následujícíužší specializace:
10.2.1. Šerm
10.2.1.1. Dýka
10.2.1.2. Tesák
10.2.1.3. Jednoruční meč
10.2.1.4. Šavle
10.2.1.5. Rapír
10.2.1.6. Párové zbraně
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10.2.1.7. Kyj
10.2.1.8. Sekyra
10.2.1.9. Dlouhý meč
10.2.1.10. Dvouruční šavle
10.2.1.11. Dvouruční meč
10.2.1.12. Dlouhá hůl
10.2.1.13. Kopí
10.2.1.14. Kůsa
10.2.2. Vrhání
10.2.2.1. Nůž
10.2.2.2. Sekera
10.2.2.3. Oštěp
10.2.2.4. Prak
10.2.3. Střelba z mechanických zbraní
10.2.3.1. Luk
10.2.3.2. Kuše
10.2.4. Boj beze zbraně
10.2.4.1. Zápas
10.2.5. Další užší specializace v jednotlivých bojových směrech nad rámec stanov jsou definovány
zvláštním předpisem stanovený radou S.E.B.U.
10.3. Tréninky
10.3.1. S.E.B.U. pořádá výuku ve všech bojových směrech a užších specializacích uvedených
v bodě10.1.
10.3.2. Členové S.E.B.U. mají právo se účastnit tréninků za poplatek stanovený radou S.E.B.U.
10.4. Trenéři
10.4.1. Vedení tréninků a výuku v rámci činnosti S.E.B.U. provádí vybraní členové S.E.B.U. –
trenéři – nazákladě a v rozsahu pověření kondotiérem nebo radou S.E.B.U.
10.4.2. Trenér má právo organizovat vlastní tréninky pro členy S.E.B.U., v souladu s interními
směrnicemi S.E.B.U. v rozsahu pověření
10.4.3. Trenér je zproštěn od poplatků za tréninky, které vede.
10.4.4. Trenér má právo na přístup k osobním údajům členů, nezbytné pro organizaci tréninků.
10.4.5. Pověření trenéra může být členovi odebrána kondotiérem nebo radouS.E.B.U. Proti
odebrání pověření se může trenér odvolat lóži bojovníků S.E.B.U.
10.5. Zkoušky
10.5.1. Rada S.E.B.U. vyhlašuje zkoušky v jednotlivých bojových směrech uvedených v bodě
10.1, pro vybrané výkonnostní stupně do výkonnostního stupně Starší žák včetně.
10.5.2. Členové S.E.B.U. mají právo se přihlásit do vyhlášené zkoušky a ucházet se o vyšší
výkonnostní stupeň v daném bojovém směru, dle příslušných směrnicích a pokyny vydané
radou S.E.B.U.
10.5.3. Starší žák může požádat radu o možnost se ucházet o titul bojovníka ve stejném bojovém
směru, ve kterém má titul Starší žák.
10.5.4. Bojovník může požádat radu o možnost se ucházet o další titul bojovníka ve stejném
bojovém směru, ve kterém má titul bojovníka.
10.5.5. Vyšší tituly než bojovník se udělují pouze na doporučení Lóže bojovníků dle bodu9.4.
10.6. Zkušební komise
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10.6.1. Zkušební komise vzniká dočasně na základě pověření kondotiérem nebo radouS.E.B.U.
za účelem ověření výkonosti členů S.E.B.U. a udělování výkonnostních stupňů dle bodu 11.
10.6.2. Zkušební komise se skládá z 1 nebo více členů S.E.B.U. s výkonnostním stupněm rovno
nebo vyšší než výkonnostní stupeň v bojovém směru či specializace, o který se zkoušený
člen uchází.
10.6.3. Zkušební komise hlasuje o doporučení k udělení výkonnostního stupně. Kladné doporučení
vyžaduje prostou většinu hlasů všech členů zkušební komise.

11. Výkonnostní stupně(tituly)
11.1. v pořadí od nejnižší až po nejvyšší jsou:
11.1.1. Čekatel
11.1.2. Žák
11.1.3. Starší žák
11.1.4. Bojovník
11.1.5. Mistr
11.1.6. Mistr – učitel
11.2. Bojové směry – Výkonnostní stupně od žáka až po bojovníka se udělují zvlášť pro jednotlivé
bojové směry uvedené v bodě 10.1.
11.3. Užší specializace – Titulbojovník je navíc spojen s dovedností s konkrétní zbraní či užší
specializací dle bodu 10.1. , vyučován v rámci daného bojového směru. Je možné získat více
titulů bojovníka v různých zbraních v rámci jednoho bojového směru.
11.4. Všestrannost – Výkonnostní stupně mistr a mistr-učitel jsou udělovány po získání více titulů
bojovníka ve všech bojových směrech a vybraných konkrétních zbraních, dle zvláštního
předpisu stanovený radou S.E.B.U.
11.5. Výkonnostní stupně uděluje kondotiér nebo rada S.E.B.U., na základě doporučení zkušební
komise nebo na základě doporučení lóže bojovníků S.E.B.U.
11.6. Výkonnostní stupeň může být členovi odebrán radou S.E.B.U., na základě doporučení lóže
bojovníků S.E.BU.
11.7. Výkonnostní stupeň může jmenovaný odmítnout.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Právní subjektivitu má rada S.E.B.U.
12.2. Statutárními zástupci S.E.B.U. jsou:
12.2.1. kondotiér S.E.B.U.,
12.2.2. pobočník S.E.B.U.
12.2.3. tajemník S.E.B.U.
12.3. Způsob jednání statutárního orgánu: Spolek zastupuje každý člen rady
S.E.B.U. sám v plném rozsahu
12.4. O zániku S.E.B.U. dobrovolným způsobem nebo sloučením s jiným sdružením rozhoduje rada
S.E.B.U. a provede také majetkové vyrovnání. Případný majetkový zůstatek bude použit
ve prospěch rozvoje evropských bojových tradic, kultury a filozofie s nimi spjatých.
12.5. Změna stanov nabývá platnosti dne 11. 1. 2016.
12.6. Stanovy jsou vyhotoveny ve třech originálech, dva pro potřeby spolku a jeden originál pro
potřeby Městského soudu v Praze ve věci zápisu změn ve spolkovém rejstříku.

6/7

Tyto stanovy S.E.B.U. byly radou S.E.B.U. projednány a schváleny 11. ledna. 2016.

Podpisy:
Rada S.E.B.U.
Kondotiér S.E.B.U.

Milan Babuka

..........................................................

Pobočník S.E.B.U.

Daniel Lev

..........................................................

Tajemník S.E.B.U.

Philip Prentis

..........................................................
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