STANOVY SPOLKU
Sdružení taoistického tai chi v České republice, z.s.

Preambule
Sdružení taoistického tai chi v České republice, z.s. (dále jen Spolek) navazuje na fungování
občanského sdružení „Sdružení taoistického Tai Chi v České republice“, které bylo
zaregistrováno ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 25. ledna 1993.
S nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) se občanské
sdružení považuje za spolek, jehož organizační strukturu, práva a povinnost členů a zásady
hospodaření upravují tyto Stanovy uvedené do souladu s NOZ.
Spolek je partnerem organizací Fung Loy Kok Institute of Taoism a International Taoist Tai Chi
Society (dále jen FLK/ITTCS) založených Mistrem Moy Lin Shinem. Výbor ředitelů FLK/ITTCS
vede a koordinuje aktivity a rozvoj Sdružení taoistického tai chi™ a Taoistického tai chi™ vnitřní umění pro zdraví (dále jen Taoistické tai chi™) ve všech partnerských zemích.
Taoistický mnich Mistr Moy Lin Shin založil FLK/ITTCS s cílem pomoci lidem zlepšit jejich
fyzické, duševní a duchovní zdraví. Jako náš zakladatel byl Mistr Moy Lin Shin skvělým
příkladem taoistických ideálů pokory, soucítění a služby druhým. Tyto ideály jsou základní
filozofií Spolku, který provádí všechny své činnosti na charitativní a neziskové bázi.
Názvy „Taoist Tai Chi Society“, „Fung Loy Kok“ a „Fung Loy Kok Taoist Tai Chi“, jakož i loga
„Taoist Tai Chi Society”, „Sdružení taoistického tai chi“, „Fung Loy Kok“ a „Taoistické tai chi“,
jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Certmark Holdings Co Ltd.
(Kanada), která zajišťuje, aby byla učení Mistra Moy Lin Shina předávána v původní podobě a
ve svém celku v rámci organizací, které založil.

Článek 1: Název a sídlo Spolku
1.

Název Spolku je „Sdružení taoistického tai chi v České republice, z.s.“, zkratka STTC ČR,
z.s.. V anglickém překladu je užíván název „Taoist Tai Chi Society of the Czech Republic“.

2.

Sídlem Spolku je hlavní město Praha.

3.

Spolek je registrován v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod
spisovou značkou L 4606. Identifikační číslo Spolku je 603 36 897.

4.

Spolek je nestátní nezisková organizace.

Článek 2: Cíl Spolku
1.

Cíle Spolku jsou:
 Přinášet taoistická umění do společnosti, aby výhody, které nabízejí, byly
k dispozici všem zájemcům v České republice i jinde ve světě.
 Podporovat fyzické, duševní a duchovní zdraví ve společnosti prostřednictvím
taoistických umění.
 Podporovat všechny kultury na společné cestě v harmonii.
 Pomáhat druhým, protože základem Taoistického tai chiTM je soucítění. Podstata
našeho dobročinného zaměření je být v souladu s taoistickými hodnotami
nesobeckosti a služby druhým. Jsme inspirováni příkladem našeho zakladatele
Mistra Moy Lin Shina, který zasvětil svůj život pomoci druhým, bez hledání
osobního zisku. Z tohoto důvodu jsou všichni naši instruktoři dobrovolníky a celá
naše organizace funguje na neziskovém základě. Poskytujeme také další služby ve
prospěch společnosti a pomáháme jiným organizacím majícím charitativní aspekt,
kdykoli je to možné.
 Propagovat v České republice i jinde ve světě taoismus skrze taoistická umění,
včetně duální kultivace těla a mysli pro duchovní transformaci.

Článek 3: Činnost Spolku
1.

Hlavní činností Spolku je komplex vzájemně provázaných a neoddělitelných aktivit
přímo naplňující účel Spolku, jež zahrnují zejména pořádání akcí pro členy Spolku.

2.

Spolek může vykonávat také vedlejší hospodářskou činnost. Prostředky získané vedlejší
hospodářskou činností Spolku se nerozdělují a v plném rozsahu se použijí na podporu
hlavní činnosti Spolku.

Článek 4: Členství ve Spolku
1.

Spolek rozlišuje tři druhy členství:
a) člen kmenový,
b) člen účastník,
c) člen partnerský.

2.

Stávající členové Národního výboru Spolku (dále jen NV) se stávají ke dni přijetí tohoto
znění Stanov kmenovými členy Spolku. Kmenovým členem Spolku se může dále stát
kterýkoli člen účastník Spolku, který je jím déle než 7 let nepřetržitě a který se aktivně
podílí na naplňování cílů Spolku. Na základě výzvy NV může oslovený člen účastník
deklarovat svůj zájem písemnou žádostí o uznání za člena kmenového, adresovanou
NV. Schválením žádosti NV vznikne kmenové členství, které je spojeno s hlasovacím
právem na Členské schůzi.

3.

Členem účastníkem se může stát každá fyzická osoba na základě písemné žádosti
podané NV. NV rozhodne o žádosti. Schválením žádosti vzniká účastnické členství ve

Spolku. Pokud NV žádost zamítne, žadatel má právo se odvolat do 15 dnů k Rozhodčí
komisi Spolku (dále jen RK). Stávající členství ve Spolku se s nabytím účinnosti těchto
Stanov stává členstvím účastnickým, s výjimkou členů NV.
4.

Partnerským členem se stává člen partnerské organizace FLK/ITTCS na období své účasti
na akcích organizovaných Spolkem poté, co svůj vztah v partnerské organizaci FLK/ITTCS
věrohodně prokáže a zaplatí stanovený jednorázový příspěvek partnerského člena.

5.

Žádost o členství podanou osobou mladší 18 let spolupodepisuje její zákonný zástupce.

6.

Členové jsou povinni platit členské příspěvky. Členské příspěvky se dělí na řádné a
jednorázové. Řádný členský příspěvek opravňuje člena k účasti na všech pravidelných
akcích pořádaných Spolkem. Jednorázový členský příspěvek se platí za účast na
zvláštních akcích pořádaných Spolkem. Výši příspěvků určuje NV ve spolupráci s
FLK/ITTCS.

7.

Prodlení v úhradě řádného členského příspěvku za kalendářní rok po dobu přesahující
3 měsíce od uplynutí termínu úhrady členských příspěvků stanoveného NV je důvodem
k ukončení členství ve Spolku.

8.

Spolek vede evidenci všech svých členů. Za vedení evidence je odpovědný NV.

9.

NV vede oficiální neveřejný seznam kmenových členů Spolku. Změny v seznamu
provádí NV. Spolek nevede trvalý seznam členů účastníků a partnerských členů.

10.

Účastnické členství ve Spolku zaniká
a) vystoupením člena,
b) úmrtím člena,
c) přijetím do kmenového členství,
d) vyloučením na základě rozhodnutí NV,
e) ukončením členství z důvodu neuhrazení stanovených příspěvků.

11.

Kmenové členství ve Spolku zaniká
a) vystoupením člena z kmenového členství (tím se stává členem účastníkem),
b) vystoupením člena ze Spolku,
c) úmrtím člena,
d) ukončením členství z důvodu neuhrazení stanovených příspěvků,
e) vyloučením ze Spolku na základě rozhodnutí NV.

12.

Partnerské členství ve Spolku zaniká ukončením akce, za kterou byl uhrazen
jednorázový členský příspěvek.

13.

Člen může vystoupit ze Spolku či z kmenového členství ve Spolku kdykoliv podáním
písemné žádosti adresované NV. Přijetím žádosti NV členství ve Spolku zaniká ke dni
uvedenému v žádosti, jinak ke dni přijetí žádosti, vždy však po splnění závazků člena.
V případě vystoupení z kmenového členství je na základě vyjádření v žádosti o ukončení
kmenového členství žádající člen přeřazen do kategorie účastnického členství.

14.

NV je oprávněn rozhodnout o vyloučení účastnického či kmenového člena ze Spolku
v případě, že člen Spolku přestal splňovat podmínky členství, uvedené v těchto
stanovách a není schopen nadále plnit své závazky vůči Spolku, nebo je jeho chování v
rozporu se zájmy a cíli Spolku a závažným způsobem poškozuje dobré jméno Spolku.

15.

NV je povinen uvědomit člena o jeho vyloučení a umožnit mu vyjádřit se k této
záležitosti a k rozhodnutí NV v jeho záležitosti.

16.

Proti rozhodnutí NV o vyloučení člena má člen Spolku právo se odvolat písemně do 15
dnů k RK.

Článek 5: Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
a) Národní výbor (NV),
b) Členská schůze,
c) Rozhodčí komise (RK).

Článek 6: Národní výbor Spolku
1.

NV je kolektivním statutárním orgánem Spolku a má nejméně 5 členů.

2.

NV řídí a koordinuje veškeré aktivity a rozvoj Spolku ve spolupráci s představiteli
FLK/ITTCS v duchu zásad FLK/ITTCS.

3.

NV se skládá ze členů zvolených Členskou schůzí Spolku a následně zapsaných
v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 4606.
Identifikační číslo Spolku je 603 36 897.

4.

Volební období členů NV je dvouleté. Členové, kterým končí volební období, mohou být
Členskou schůzí voleni opakovaně.

5.

NV přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých členů a schází se minimálně
čtyřikrát ročně.

6.

Členem NV se může stát každý kmenový člen Spolku, který deklaruje svůj zájem o práci
v NV písemnou kandidaturou adresovanou členům NV nebo jinému svolavateli Členské
schůze, na jejímž programu je volba členů NV.

7.

Seznam kandidátů na členy NV předkládá předsedajícímu Členské schůze svolavatel.

8.

NV volí ze svého středu předsedu, tajemníka a pokladníka na svém nejbližším zasedání
po konání řádné Členské schůze na období do následující řádné členské schůze. Tyto
funkce lze vykonávat opakovaně.

9.

Jménem NV jedná navenek jeho předseda, nebo tajemník s jedním dalším členem NV,
jinak nejméně tři členové NV. Při schvalování písemností připojí potvrzující člen NV
k řádně datovanému dokumentu svůj podpis s uvedením funkce v NV.

10.

NV může zplnomocnit další osobu ke konkrétní činnosti nebo úkolu.

11.

NV je oprávněn zřídit komise a týmy, jmenuje a odvolává jejich členy a určuje jim úkoly.
Rozhodnutí NV mají přednost před rozhodnutími těchto komisí a týmů.

12.

NV jedná ve sboru na zasedání nebo mimo zasedání. V případě, že je rozhodování
činěno mimo zasedání, musí být provedeno v písemné podobě (per rollam) nebo s
využitím technických prostředků a tak, aby o něm byli informování všichni členové NV a
mohli se takového rozhodování účastnit.

13.

Národní výbor
a) svolává Členskou schůzi Spolku nejméně jednou ročně,
b) předkládá Členské schůzi návrhy dokumentů, jejichž schválení je v kompetenci
Členské schůze,
c) rozhoduje o provedení auditu a výběru auditora,
d) rozhoduje o záležitostech zaměstnanců Spolku,
e) rozhoduje o všech záležitostech, které zákon nebo tyto stanovy nesvěřují Členské
schůzi Spolku nebo Rozhodčí komisi Spolku.

14.

Zánik členství v NV nastává:
a) uplynutím funkčního období,
b) zánikem kmenového členství ve Spolku,
c) rozhodnutím o pozastavení členství v NV dle odstavce 15 dvoutřetinovou většinou
hlasů všech členů NV,
d) přijetím písemné rezignace podané NV po uplynutí lhůty dle odstavce 17,
e) úmrtím.

15.

NV rozhodne o pozastavení členství v NV v případě, kdy člen NV:
a) přestal splňovat podmínky členství vyžadované zákonem (§ 152 (2) až § 155, NOZ)
a těmito stanovami,
b) není schopen nadále plnit své závazky vůči Spolku, nebo je jeho chování v rozporu
se zájmy a cíli Spolku a závažným způsobem poškozuje dobré jméno Spolku,

16.

Proti rozhodnutí NV o pozastavení členství v NV má člen NV právo se odvolat písemně
do 15 dnů k RK. Postup odvolání upravuje Organizační řád Spolku. Odvolání nemá
odkladný účinek.

17.

V případě vystoupení z NV rezignací, končí povinnosti vyplývající z funkce člena,
pokladníka, tajemníka nebo předsedy NV teprve po uplynutí 60 dnů od data, k němuž
byla rezignace podána.

18.

Pokud nastane situace, kdy počet členů NV klesne pod hodnotu 5, musí členové NV
svolat mimořádnou Členskou schůzi k nové volbě členů NV ve lhůtě 30 dní od vzniku
takového stavu.

Článek 7: Členská schůze Spolku
1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

2.

Řádnou Členskou schůzi svolává NV každý rok do konce června tak, aby se všichni
členové Spolku mohli s návrhem programu jednání Členské schůze seznámit nejpozději
15 dnů přede dnem, na který je zasedání svoláno pozvánkou doručenou všem
skupinám, v nichž se členové Spolku pravidelně scházejí. Z pozvánky musí být zřejmé
místo, čas a pořad jednání Členské schůze.

3.

NV svolá zasedání mimořádné Členské schůze rovněž z podnětu alespoň třetiny
kmenových členů Spolku a to do třiceti dnů od doručení podnětu nebo z důvodu
poklesu členů NV pod stanovenou hranici. Pokud tak NV neučiní, mohou svolat
zasedání mimořádné Členské schůze ti, kteří podnět ke svolání podali nebo RK.

4.

Právo účastnit se jednání Členské schůze má každý člen Spolku s tím, že hlasovací právo
a právo volit a být volen členem NV a RK na Členské schůzi přísluší výhradně kmenovým
členům Spolku.

5.

Každý kmenový člen Spolku má při přijímání rozhodnutí Členské schůze jeden hlas.

6.

Do působnosti Členské schůze patří:
a) schvalování stanov Spolku a jejich změn,
b) hodnocení činnosti NV a RK,
c) volba nebo odvolání členů NV a RK,
d) schválení zprávy o činnosti a o výsledku hospodaření Spolku za uplynulé období,
e) rozhodnutí o zrušení Spolku s likvidací nebo o sloučení či rozdělení Spolku.

7.

Jednání Členské schůze řídí předsedající. Předsedajícím je předseda stávajícího NV nebo
jím pověřený člen NV. V případě svolání Členské schůze podle druhé věty bodu 3,
tohoto článku určí předsedajícího svolavatelé.

8.

Členská schůze je usnášeníschopná při účasti většiny kmenových členů Spolku.
Rozhodnutí jsou platná při souhlasu nadpoloviční většiny kmenových členů Spolku
přítomných v době usnášení.

9.

Není-li Členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může NV nebo ten, kdo
původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího
zasedání Členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se
jedná o náhradní zasedání Členské schůze. Náhradní zasedání Členské schůze se musí
konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo původní zasedání Členské schůze
předtím svoláno. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o

záležitostech zařazených na pořad původně svolaného zasedání. Usnesení může
náhradní Členská schůze přijmout za účasti nadpoloviční většiny kmenových členů
Spolku. Náhradní členská schůze nemůže měnit Stanovy Spolku.
10.

Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který musí být do třiceti dnů k dispozici
všem členům Spolku v sídle Spolku.

11.

V ostatním se Členská schůze a její svolavatelé řídí ustanoveními NOZ.

Článek 8: Rozhodčí komise Spolku
1.

RK řeší s konečnou platností v rámci Spolku:
a) odvolání členů Spolku proti rozhodnutí NV o zamítnutí žádosti o členství a o
vyloučení ze Spolku,
b) odvolání členů NV proti pozastavení členství v NV.

2.

RK je tříčlenná.

3.

Členem RK se může stát jen kmenový člen Spolku, který svůj zájem o rozvoj cílů Spolku
a o členství v RK deklaruje písemnou kandidaturou adresovanou NV nebo svolavateli
Členské schůze, na níž mají být voleni členové RK. Seznam kandidátů RK předkládá
předsedajícímu Členské schůze svolavatel s doprovodným doporučením.

4.

Členy RK volí a odvolává Členská schůze. Funkční období RK je dvouleté. Opakovaná
volba členem RK je možná.

5.

Členství v RK je neslučitelné s členstvím v NV.

6.

Členství v RK zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) zánikem kmenového členství ve Spolku,
d) rezignací,
e) odvoláním z funkce rozhodnutím Členské schůze.

7.

Členská schůze odvolá člena RK, pokud:
a) přestal splňovat podmínky členství vyžadované zákonem (§ 152 (2) až § 155, NOZ)
a těmto stanovami,
b) není schopen nadále plnit své závazky vůči Spolku, nebo je jeho chování v rozporu
se zájmy a cíli Spolku a závažným způsobem poškozuje dobré jméno Spolku,

8.

Proti rozhodnutí Členské schůze o odvolání člena RK není možné odvolání k dalším
orgánům Spolku.

9.

V případě vystoupení člena z RK rezignací, končí zastávaná funkce člena RK teprve po
uplynutí 60 dnů od data, k němuž byla rezignace podána. Pokud klesne počet členů RK

na méně než 3, svolají zbývající členové RK mimořádnou členskou schůzi, která zvolí na
období do nejbližšího zasedání řádné Členské schůze náhradní členy RK z kmenových
členů Spolku.

Článek 9: Pravidla pro výuku Taoistického tai chi™ (a souvisejících taoistických umění)
1.

Výuka Taoistického tai chi™ a souvisejících taoistických umění je charitativní činností.
Toto je důvod proč:
a) všichni instruktoři učí dobrovolně a nedostávají žádnou finanční odměnu,
b) motivací k učení je pomáhat druhým s postojem soucítění a služby vůči společnosti.

2.

Instruktoři jsou akreditovaní Lokální instruktorskou koordinační komisí nebo Evropskou
instruktorskou koordinační komisí, které jsou vedeny FLK/ITTCS. FLK/ITTCS může k
akreditaci instruktorů pověřit kteréhokoli člena.

3.

Členové Lokální instruktorské koordinační komise jsou jmenováni FLK/ITTCS nebo
Evropskou instruktorskou koordinační komisí/Evropskou regionální radou a potvrzeni ve
funkci NV.

Článek 10: Organizační řád Spolku
NV je oprávněn vytvořit nebo změnit směrnice v organizačním řádu, týkající se záležitostí,
které tyto Stanovy neupravují nebo které vyžadují upřesnění.

Článek 11: Změna Stanov Spolku
Návrh na změnu stanov podává NV. Stanovy schvaluje výlučně usnášeníschopná Členská
schůze hlasováním kmenových členů Spolku. Stanovy jsou přijaty, pokud pro návrh hlasují
dvě třetiny přítomných kmenových členů Spolku.

Článek 12: Zrušení a zánik Spolku
1.

O zrušení Spolku rozhoduje Členská schůze na návrh NV. K platnosti rozhodnutí o zrušení
Spolku je třeba souhlas většiny všech kmenových členů Spolku.

2.

Návrh na zrušení Spolku musí obsahovat jméno likvidátora.

3.

Likvidátor sestaví soupis jmění Spolku a zpřístupní jej v sídle Spolku všem členům Spolku.
Likvidátor je oprávněn zpeněžit majetek Spolku jen v rozsahu nezbytném k vyrovnání
dluhů Spolku.

4.

Likvidační zůstatek Spolku převede likvidátor ve prospěch české organizace určené FLK/
ITTCS, nebo pokud taková organizace není k dispozici, české organizaci s podobnými cíli.

5.

Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

Článek 13: Závěrečná ustanovení
1.

V záležitostech neupravených těmto stanovami a organizačním řádem se Spolek řídí
ustanoveními NOZ.

2.

Tyto Stanovy nahrazují předchozí Stanovy platné od 31. 5. 2005.

