1.

NÁZEV SDRUŽENÍ
SIDDHAIKA o.s.
(dále jen „sdružení“)

2.

SÍDLO SDRUŽENÍ
Bolevecká 548/20, 301 00 Plzeň

3.1. OFICIÁLNÍ WEBOVÁ ADRESA SDRUŽENÍ
www.siddhaika.org

3.2. DALŠÍ REZERVOVANÉ WEBOVÉ ADRESY SDRUŽENÍ
www.siddhaika.cz, www.siddhaika.com, www.siddhaika.net

4.

OFICIÁLNÍ E-MAILOVÁ ADRESA SDRUŽENÍ

5.

CÍL A ČINNOST SDRUŽENÍ

a)

Podpora staroindické kultury, filozofie, umění, jazykovědy.

b)

Studium a poskytování odborných informací veřejnosti o indických náboženstvích.

c)

Elektronická mediální osvěta prostřednictvím internetu, jež zaštiťuje zájmy členů sdružení a jejíž cílem
není výdělečná činnost.

d)

Získávání copyrightu, odměňování autorů a překladatelů vycházející z nevýdělečné činnosti sdružení.

e)

Vytvoření vhodného prostředí pro dialog mezi odborníky a laiky ohledně bodu a), jehož cílem je
společný rozvoj hodnot staroindické kultury v indoevropském kontextu.

f)

Aktivity související s uspokojováním kulturních, vzdělávacích a podobných zájmů členů sdružení,
jejichž cílem není výdělečná činnost.

g)

Jednorázová i dlouhodobá pomoc státem registrovaným i neregistrovaným spolkům nebo jednotlivcům
při výkonu či realizaci aktivit souvisejících s cíli a činností sdružení.

h)

Podpora menších nezávislých meditačních center či skupin a vyučování jógy, za nimiž nestojí žádná
organizace.

6.

ORGÁNY SDRUŽENÍ

Nejvyšším orgánem je členská schůze; schází se nejméně jednou za půl roku. Členskou schůzi svolává výbor
sdružení. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení nebo revizor.
Zastávat funkci ve výboru, funkci pokladníka a revizora může jen řádný člen sdružení.
Orgány sdružení: členská schůze, výbor s předsedou, revizor, pokladník. Členové sdružení mohou mít status
řádného člena nebo status čestného člena.
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6.1. ČLENSKÁ SCHŮZE
a)

Schvaluje změny stanov sdružení, rozhoduje o zániku sdružení.

b)

Schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření za kalendářní rok.

c)

Volí tříčlenný výbor sdružení a jednoho revizora hospodaření na období tří let.

d)

Odvolává předsedu, pokladníka a revizora.

e)

Rozhoduje o přijetí nových či vyloučení stávajících členů sdružení.

f)

Pod přítomností na členské schůzi se rozumí fyzická přítomnost nebo virtuální přítomnost pomocí
internetové videokonference nebo podobné real-time aplikace.

g)

Usnášeníschopná je při účasti nejméně 2/3 řádných členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná
členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi. Nesejdeli se ani poté usnášeníschopná členská schůze, výbor sdružení má právo na této schůzi rozhodovat
jménem členské schůze, hlasovat a přijímat nová ustanovení.

h)

Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas 2/3 většiny
přítomných řádných členů.

6.2. ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ
Uchazeč o členství musí být fyzická osoba starší 25 let splňující aspoň jedno z následujících kritérií:
–

uchazeč o členství již delší dobu vykonává nebo dalším subjektům pomáhá vykonávat aktivity podobné
cílům sdružení

–

uchazeč o členství je doporučen minimálně třemi členy sdružení

–

uchazeč o členství je odborníkem, profesionálem či dlouholetým studentem příslušných oborů
vycházejících z bodu 5 a)

Žádost o členství se podává písemně na adresu sdružení nebo e-mailem. Členem se uchazeč stává po
schválení jeho žádosti členskou schůzí. Členství ve sdružení může mít formu řádného členství (viz bod 6.6) a
čestného členství (viz bod 6.7).
Členství zaniká kromě úmrtí: písemným oznámením o vystoupení nebo vyloučením členskou schůzí (viz bod
6.1 e) nebo, v případě řádných členů, neplacením členských příspěvků po dobu jednoho roku.

6.3. VÝBOR A PŘEDSEDA SDRUŽENÍ
a)

Výbor je svoláván na návrh předsedy nebo jeho 2/3 členů a řídí sdružení v období mezi členskými
schůzemi.

b)

Výbor sdružení je tříčlenný a jeho funkčním obdobím jsou 3 roky – viz bod 6.1 c).

c)

Je usnášeníschopný při účasti 2/3 členů výboru, i bez předsedy.

d)

Pod účastí v bodu c) se rozumí fyzická přítomnost nebo virtuální přítomnost pomocí internetové
videokonference nebo podobné real-time aplikace.

e)

Výbor volí ze svého středu předsedu sdružení a jmenuje pokladníka.

f)

Předseda a pokladník nemůže být jedna osoba.

g)

Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.

h)

Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.

i)

Výbor sdružení má právo rozhodovat jménem členské schůze a stát se dočasně nejvyšším orgánem,
není-li členská schůze opakovaně usnášeníschopná podle podmínek bodu 6.1 g).

j)

Není-li členská schůze po dobu jednoho roku usnášeníschopná, výbor má právo navrhnout zánik
sdružení i bez členské schůze. Schvalovacím orgánem se v tomto případě stává předseda sdružení.
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6.4. REVIZOR
a)

Revizora volí a odvolává členská schůze – viz body 6.1 c) a d).

b)

Funkčním obdobím revizora jsou 3 roky – viz bod 6.1 c).

c)

Kontroluje činnost sdružení, jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

d)

Po zpracování celoroční uzávěrky podá členské schůzi revizní zprávu.

e)

Revizor nemůže současně zastávat funkci ve výboru sdružení.

6.5. POKLADNÍK
a)

Pokladník je jmenován výborem (viz bod 6.3 e) a odvoláván členskou schůzí (viz bod 6.1 d).

b)

Jeho funkčním obdobím jsou 3 roky.

c)

Vede účetnictví a pokladní knihu o příjmech a výdajích sdružení.

d)

V případě nejasností podává návrh k prošetření hospodaření revizorovi.

e)

Pokladník může současně zastávat funkci ve výboru sdružení.

6.6. PRÁVA A POVINNOSTI ŘÁDNÉHO ČLENA SDRUŽENÍ
a)

Má právo účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován.

b)

Má právo navrhovat a konkretizovat aktivity související s cíli a činností sdružení, předkládat podněty a
připomínky k činnosti sdružení.

c)

Má právo volit a být volen do výboru sdružení.

d)

Je povinen vynaložit úsilí zúčastnit se všech členských schůzí sdružení.

e)

Je povinen platit členské příspěvky, jejichž výši stanovuje členská schůze.

f)

Je povinen dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle sdružení.

6.7. PRÁVA ČESTNÉHO ČLENA SDRUŽENÍ
a)

Má právo účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován.

b)

Má právo navrhovat a konkretizovat aktivity související s cíli a činností sdružení, předkládat podněty a
připomínky k činnosti sdružení.

c)

Nemá hlasovací právo a nemůže být volen do výboru ani do jiných orgánů sdružení.

d)

Nemá vůči sdružení žádné povinnosti a neplatí členské příspěvky.

e)

Čestné členství je určeno především pro lidi sympatizující s cíli sdružení, kteří se však z různých
důvodů nemohou aktivně a systematicky zapojit do činnosti sdružení, chtějí mu však příležitostně
pomáhat nebo ho svou účastí na aktivitách sdružení podporovat.

7.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

a)

Sdružení je neziskovou organizací a podle českého práva je právnickou osobou.

b)

Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty. Dalšími příjmy jsou členské příspěvky.

c)

Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou o finančním zajištění a realizaci
svých aktivit.

d)

Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení podle těchto stanov.

e)

Sdružení hospodaří podle schváleného rozpočtu. Jeho plnění kontroluje revizor sdružení.

f)

O příjmech a výdajích se vede pokladní kniha.
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8.

ZÁNIK SDRUŽENÍ

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí členské schůze. Případný zbylý majetek bude po
likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké
cílům sdružení. Není-li členská schůze dlouhodobě usnášeníschopná podle bodu 6.3 j), přebírá tyto
pravomoci výbor.
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