Wudang Kung-fu Asociation

občanského sdružení
WUDANG KUNG FU ASSOCIATION, o.s.

Občanské sdružení WUDANG KUNG FU ASSOCIATION, o.s. je nezávislé volnočasové dobrovolné
sdružení přátel kung fu a čínského bojového umění.

Čl. I
Název sdružení, sídlo a působnost sdružení

1. Název sdružení je WUDANG KUNG FU ASSOCIATION, o.s. (dále jen „sdružení“).
2. Sídlem sdružení je Pomořanská 472, 181 00 Praha 8.
3. Sdružení působí na celém území České republiky a nečlení se na organizační jednotky. Celé sdružení je místně příslušnou
organizační jednotkou.

Čl. II
Cíle a účel sdružení, formy činnosti sdružení
Cílem činnosti sdružení je zejména:
1. podpora a realizace sportovní činnosti,
2. šíření filosofie a myšlenek tradičních asijských bojových umění (zejm. čínské wu-shu) mezi členy sdružení a široké
veřejnosti,
3. vytvoření prostředí pro vzdělávání členů sdružení a výměnu informací mezi členy sdružení v oblasti tradičních asijských
bojových umění (zejm. čínské wu-shu), jejich poznání a použití k relaxaci, rozvoji tělesné zdatnosti, rozvoji osobnosti,
zdravého životního stylu a schopnosti sebeobrany,
4. vytvoření prostředí pro realizaci a vlastní uskutečňování sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež se
zaměřením na tradiční asijská bojová umění (zejm. čínské wu-shu).
Činnost sdružení musí odpovídat výše uvedeným cílům sdružení a realizuje se zejména v následujících formách: pořádání
volnočasových aktivit formou kroužků, kurzů, soustředění, letních táborů, exhibic, přednášek, soutěží na národní a
mezinárodní úrovni.
Další formy a konkretizaci činností a cílů sdružení stanoví Předseda sdružení popřípadě orgány jím pověřené.
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Čl. III
Doba trvání sdružení
Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. IV
Vznik a zánik členství ve sdružení
Členem sdružení se může stát fyzická nebo právnická osoba. Členství ve sdružení je řádné nebo čestné. Členství je
dobrovolné, ze sdružení lze kdykoli vystoupit.
Vznik členství
1. Členství uděluje Předseda sdružení.
2. Čestné členství uděluje Předseda sdružení. Lze udělit také in memoriam.
Zánik členství
Členství člena sdružení zaniká
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení Předsedovi sdružení,
b) rozhodnutím Předsedy sdružení o vyloučení člena ze sdružení pro závažné porušování povinnosti člena sdružení nebo
opakované porušování povinností člena sdružení, např. neúčasti na činnosti sdružení přesahující 6 měsíců, prodlení při
placení členských příspěvků,
c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
d) odnětím čestného členství předsedou sdružení,
e) zánikem sdružení.

Čl. V
Práva a povinnosti řádného člena sdružení
1. Řádný člen má právo
a) účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
b) účastnit se členského shromáždění a podílet se na rozhodování členského shromáždění hlasováním,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
d) právo volit nabývá člen dovršením 18 let věku a právo být volen dovršením 30 let věku. Výjimku může udělit členské
shromáždění.

2. Řádný člen má povinnost
a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení,
b) platit včas a řádně členské příspěvky,
c) chránit a podporovat dobré jméno sdružení.

Čl. VI
Práva a povinnosti čestného člena sdružení

1. Čestný člen má právo
a) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
b) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.
2. Čestný člen má povinnost
a) dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení,
b) chránit a podporovat dobré jméno sdružení.
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Čl. VII
Členský příspěvek
Výši členských příspěvků řádných členů sdružení stanoví Předseda sdružení.

Čl. VIII
Orgány sdružení

Volitelnost
Volitelnost do orgánů sdružení je podmíněna způsobilostí k právním úkonům, bezúhonností a věkem třiceti let.
Ztrátou volitelnosti funkce dotyčné osoby v orgánu bez dalšího zaniká.

1. Předseda
1. Předseda je nejvyšším orgánem sdružení. Předseda vykonává veškeré právní úkony a jedná jménem sdružení
navenek.
2. Předseda svolává a řídí jednání Členského shromáždění, určuje program a řídí jednání Členského shromáždění.
3. Předseda sdružení rozhoduje o všech věcech sdružení včetně změn a doplnění stanov, není-li toto rozhodování
vyhrazeno Členskému shromáždění či jinému orgánu sdružení.
4. Předseda řídí úřad, je-li zřízen, a řídí místopředsedy.
5. Funkce předsedy zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení ze sdružení, odstoupením z funkce,
úmrtím nebo prohlášením za mrtvého, zánikem sdružení.
6. Předseda je oprávněn vytvářet a rušit orgány sdružení a jmenovat a odvolávat jejich členy ze členů sdružení a
delegovat své pravomoci dle těchto stanov na jednotlivé orgány, místopředsedy nebo další osoby (např.
pokladník, správce majetku, revizor, sportovní instruktor apod.).
7. Předseda vede seznam členů sdružení a rozhoduje o udělení členství, vyloučení člena a odnětí členství.
8. Prvního předsedu jmenuje přípravný výbor sdružení. Prvním předsedou sdružení je Feng Zhai, nar. 6.12.1969,
trvale bytem Praha 9.
9. Předseda je posléze volen Členským shromážděním, a to na funkční období, které stanoví Členské shromáždění
ve svém rozhodnutí. Nerozhodne-li, tak na dobu jednoho roku.

2. Místopředsedové
1. O počtu Místopředsedů sdružení rozhoduje Předseda sdružení.
2. Předseda je oprávněn delegovat svou pravomoc zcela nebo zčásti na jím určeného a jmenovaného
Místopředsedu. Místopředseda může být pověřen jednotlivými úkoly i dlouhodobě určitým typem agendy.
3. Funkce Místopředsedy zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení z funkce, odvoláním z funkce,
úmrtím nebo prohlášením za mrtvého, zánikem sdružení.

3. Členské shromáždění
1. Členské shromáždění je poradním orgánem Předsedy sdružení. Členské shromáždění volí Předsedu a stanovuje
dobu jeho funkčního období.
2. Členské shromáždění se koná nejméně 1x ročně, popřípadě na žádost alespoň 10% členů do 30 dnů ode dne
doručení žádosti do sídla sdružení.
3. Členské shromáždění navrhuje změnu stanov, vznik dalších orgánů sdružení a je oprávněno činit další návrhy
činnosti sdružení.
4. Členské shromáždění svolává Předseda nebo pověřený Místopředseda. Pokud tak neučiní ve lhůtě uvedené
výše, může je svolat kterýkoli člen sdružení.
5. Členské shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň ½ všech členů a rozhoduje prostou většinou
přítomných.
4. Další orgány a sekce sdružení
1. Při svém vzniku sdružení nezřizuje orgány ani sekce.
2. Předseda sdružení je oprávněn další orgány nebo sekce sdružení svým rozhodnutím vytvořit a jmenovat jejich
členy ze členů sdružení.
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Čl. IX
Zásady hospodaření
1. Sdružení je neziskovou organizací a jeho hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Prostředky na svoji činnost získává sdružení zejména
a) z členských příspěvků,
b) z darů, dotací, grantů, sbírek a děděním.
3. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Výdaje sdružení
jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
4. Sdružení není oprávněno vytvářet zisk. Veškeré příjmy musí být využívány pro realizaci činností naplňujících cíle tohoto
sdružení.

Čl. X
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká, rozhodne-li tak předseda, který byl zvolen jako první po založení sdružení, nebo členské shromáždění
nebo orgán, na který tuto pravomoc předseda deleguje, dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením a
pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.
2. Pro případ likvidace předseda nebo jím pověřený orgán v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne
jednohlasně o majetku organizace.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly přijaty přípravným výborem sdružení v Praze dne 11.2.2009.
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