
STANOVY občanského sdružení "Sdružení přátel japonské kultury” 

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 

1. Název sdružení: ”Sdružení přátel japonské kultury” (dále jen ”sdružení”); 
2. Sídlo sdružení: Dolní Chvátliny 3, 281 44 Zásmuky 
3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky 

— celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou; 
4. Charakter sdružení — sdružení je samostatné a dobrovolné občanské sdružení založené podle 

zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. 

čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

1. propagace Japonska a japonské kultury 
2. pořádání kulturních a vzdělávacích akcí 
3. osvětová činnost 

Další cíle, formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada.

čl. III
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let či právnická osoba. 
2. Přihlášku ke členství fyzické osoby přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 

2/3 výboru sdružení. 
3. Přihlášku ke členství právnické osoby přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba 

souhlas 2/3 valné hromady a zaplacení Členského poplatku, který činí 2000 Kč za kalendářní 
rok. 

4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a 
proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob 
účastnících se činnosti přípravného výboru. 

5. Členství zaniká: 
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení; 
b) rozhodnutím Valné hromady o vyloučení; 
c) royhodnutím výboru na základě neplnění povinností člena. 
d) úmrtím člena 
e) zánikem sdružení 

6. Člen sdružení má právo: 
a) účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 
b) účastnit se Valné hromady, volit orgány sdružení a být do nich volen; 
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení; 
d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení; 
e) podílet se na činnosti sdružení. 

7. Člen sdružení má povinnost: 
a) dodržovat stanovy sdružení; 
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení; 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení; 
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení. 



čl. IV
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

1. Valná hromada 
2. Výbor sdružení 
3. Dozorčí rada 

čl. V
Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně. 
2. Valnou hromadu svolává výbor sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna 

alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor 
sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní valnou hromadu, 
tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

3. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 

4. Valnou hromadu svolá výbor sdružení také, požádá-li o to 1/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do 
jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

5. Valná hromada 
a) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí 

těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech přítomných členů sdružení; 
b) volí výbor sdružení a dozorčí radu; 
c) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období 
d) přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení členů; 
e) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období; 

čl. VI
Výbor sdružení, jednání jménem sdružení 

1. Výbor sdružení je tříčlenný orgán, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Jmenuje pokladníka 
sdružení. 

2. Výbor je statutárním orgánem sdružení, každý z členu jedná samostatně a jeho jednání je pro 
sdružení právně závazné. 

3. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi Valnými hromadami. Schůze výboru sdružení je 
volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení 

a) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení; 
b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné 

změny stanov, návrh cílů další činnosti. 
c) Jménem sdružení jednají členové Výboru sdružení, případně osoby písemně pověřené 

členem Výboru sdružení. 

čl. VII
Dozorčí rada 

1. Je dvojčlenný orgán, jejímž funkčním obdobím je jeden rok. 
2. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady; 
3. Připravuje revizní zprávu zprávy o činnosti; tuto předkládá valné hromadě. 
4. Má právo odvolat Výbor sdružení, poté má povinnost svolat Valnou hromadu a to nejpozději do 

jednoho měsíce. 



čl. VIII
Zásady hospodaření

1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou 
používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z pořádání kulturních akcí, 
které slouží k pokrytí nákladů s pořádáním akcí. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s 
právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Příjmy jsou také členské příspěvky. 

2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností 
podle těchto stanov a rozpočtem sdružení. 

čl. IX
Okolnosti zániku sdružení

1. Sdružení zaniká: 
a) dobrovolným rozpuštěním 
b) sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady, 

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu 
majetkového vypořádání. 


