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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka L 13070

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 3. října 2002
Spisová značka: L 13070 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Sportovní Klub KATANA z.s.
Sídlo: Na Švihance 1527/9, Vinohrady, 120 00 Praha
Identifikační číslo: 266 05 554
Právní forma: Spolek
Účel:

a)Rozvoj a propagace karate, kickboxu, thai boxu, boxu, sebeobrany a bojových
umění v České republice, a ostatní tělovýchovná činnost.  
b)Podpora sportovní a ozdravné činnosti nejen členů spolku, ale též široké
veřejnosti. Pořádání a zajišťování sportovních soutěží, odborných seminářů,
přednášek.  Rozvoj a podpora bojových a jiných druhů sportu.
c)Zabezpečení široké výměny informací v různých oblastech tělesné výchovy a
sportu, bojových umění, zápasů a v dalších oblastech lidské činnosti, vytváření
podmínek pro všestrannou výměnu ideí, zkušeností, znalostí. Hledání a zavádění
nových forem národní a mezinárodní spolupráce.
d)Vytváření příznivých podmínek pro tvůrčí styk členů v rámci spolku, odborníků
v rámci profesionálních zájmů, rozšíření spolupráce s národními a
mezinárodními organizacemi, svazy a asociacemi.
e)Ochrana profesionálních, tvůrčích a sociálních zájmů členů spolku.
f)Poskytování právní, poradenské, metodické a jiné pomoci členům spolku v
jejich činnosti, zobecnění a rozšíření zkušeností s jejich prací.
g)Organizování praxí, odborných seminářů, přednášek a stáží členů spolku a
dalších osob vysílaných do různých zemí a regionů světa.
h)Organizace veřejně prospěšných akcí, seminářů, poradenství, kurzů v oblasti
ochrany a obrany zdraví, prevence proti násilí a nesnášenlivosti, poskytování
bezplatných instruktáží sebeobrany pro širokou veřejnost se zaměřením na
prevenci předcházení škody na zdraví s akcentem na ochranu seniorů a
mládeže.

Předmět vedlejší
hospodářské činnosti:

- příležitostné podnikatelské aktivity spolku
- využití spolkového majetku

Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

předseda výboru:
předseda výboru:

  ing. ARSEN BULTAEV, dat. nar. 17. dubna 1968
Dalmatská 1742, 250 82 Úvaly
Den vzniku funkce: 3. října 2002
Den vzniku členství: 3. října 2002

Počet členů: 1
Způsob jednání: Předseda výboru je statutárním orgánem a představitelem spolku s právem

zastupovat a jednat za spolek navenek.
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