STANOVY
EWTO Česká republika, z.s.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
I.
Název a sídlo
1.

EWTO Česká republika, z.s. (dále jen "Spolek") vzniká podle ust. § 218 zákona č.
89/2012 Sb., o občanský zákoník schválením a odsouhlasením stanov zakládajícími
členy.

2.

Sídlem Spolku je Praha.

II.
Poslání
1.

Hlavním posláním Spolku je podpora, rozvoj a propagace Wing Tsun v České republice.

2. Spolek plní své poslání tím, že:
a)

podporuje rozvoj Wing Tsunu a k tomuto účelu Spolek organizuje a svým
jménem zaštiťuje pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a dalších vzdělávacích
akcích,

b) působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů,
c) distribuuje specializované prostředky či publikace,
d) spolupracuje s jinými tuzemskými a zahraničními organizacemi, právnickými či
fyzickými osobami k dosažení poslání Spolku,
e) plní další úkoly na základě pověření nebo na podkladě právních předpisů,
f) pro plnění svého poslání může využívat státních a jiných dotačních programů,
stejně tak příspěvků či darů od právnických či fyzických osob,
g) nabízí, zprostředkovává a zajišťuje reklamní a obchodní činnost
h) k dosažení účelu poslání Spolek zprostředkovává a svým členům za poplatek
poskytuje vydání mezinárodně platného dokumenty – WT pasu, přičemž tento
poplatek je všem členům interně znám.
3.
4.

Spolek může k zajištění svého poslání provádět služby a podnikatelskou činnost.
Spolek své hlavní činnosti provádí a své poslání realizuje prostřednictvím svého
statutárního orgánu, tj. výboru, který je svou povahou orgánem kolektivním.

III.
Předmět hlavní činnosti
Předmětem spolkové činnosti jsou jednotlivé činnosti směřující k naplňováníposlání dle čl. II.
odst. 1. a odst. 2., především k zajištění činnosti dle odst. 2. písm. h).
IV.
Právní postavení, majetek a hospodaření
1.

V souladu s těmito stanovami jménem Spolku navenek jednají členové výboru.

2.

Majetek Spolku je vlastnictvím Spolku jako celku.

3.

Majetek Spolku tvoří zejména:
a. vlastní majetek a jeho výnosy,
c. dotace, subvence a dary,
d. účelové fondy,
e. majetkové účasti v obchodních společnostech,
f.

příjmy z činnosti a jiné zdroje.

4.

Majetek Spolku je jeho vlastnictvím; hospodaří s ním v souladu s těmito stanovami,
přičemž o jeho užití rozhoduje předseda Spolku, jakožto jeho vrcholný orgán.

6.

Výbor je povinen po ukončení účetního období seznámit ostatní členy se způsobem,
jakým Spolek za minulé účetní období hospodařil s majetkem Spolku.
ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
V.
Členové

Členy Spolku se mohou stát:
a. občané ČR, kteří se nějakým způsobem podílejí na poslání Spolku určeném
Stanovami,
b.

osoby, kterým bylo uděleno čestné členství.

VI.
Vznik a zánik členství
1.

Uchazeč o přijetí za člena musí podat písemnou přihlášku. Členství vzniká rozhodnutím
Výboru o přijetí.

2.

Evidenci členů vede v rámci své působnosti statutární orgán.

3. Členství zaniká:
a. vystoupením písemně oznámeným Spolku, který jej eviduje,
b. rozhodnutímpředsedyo vyloučení,
c. úmrtím člena.
4. Zánikem členství zanikají všechny funkce ve Spolku.
VII.
Práva a povinnosti členů
1.

Členové mají právo:
a. účastnit se akcí Spolku,
b. podílet se na výhodách plynoucích z členství,
c. podávat návrhy, dotazy a stížnosti a požadovat vysvětlení.

2. Členové jsou povinni:
a. podílet se na plnění úkolů Spolku,
b. zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy Spolku nebo jehojméno, dodržovat
vůči ostatním členům ohleduplnost a slušné jednání.

ORGANIZACE SPOLKU
VII.
Organizační zásady
1.

V čele Spolku stojí výbor, který je statutárním a současně i nejvyšším orgánem Spolku
zastupujícím Spolek vůči třetím osobám. Členové výboru jsou oprávněni vystupovat
navenek každý samostatně.

2.

Při řízení záležitostí Spolku, je výbor povinen postupovat v souladu s ustanoveními
právního řádu, stanov a v souladu se zájmy Spolku a jeho členů.

3.

Výbor vyřizuje průběžně záležitosti Spolku a při řízení Spolku rozhoduje o všech
záležitostech.

4.

Výbor je povinen poskytovat na vyžádání členům Spolku informace týkající se
hospodaření Spolku, jeho chodu a dalších podstatných informací. Na konci roku je
povinen vypracovat zprávu o stavu hospodaření Spolku, kterou přednese na Členské
schůzi. Zpráva o stavu hospodaření vyžaduje schválení nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů.

7.

8.

Členům Spolku lze poskytnout náhrady související s výkonem činnosti směřující
k realizaci poslání Spolku.
Spolek může zřizovat poradní odborné komise a jmenovat jejich členy.
VIII.
Zánik sdružení

1.

Spolek zaniká buď dobrovolným rozpuštěním, nebo pravomocným rozhodnutím soudu
dle § 268 občanského zákoníku v platném znění. V případě zániku Spolku se provede
likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení § 269 občanského zákoníku.

IX.
Závěrečná ustanovení
1.

Tyto stanovy byly schváleny zakládajícími členy dne 1.5.2014 v Praze a nabývají
účinnosti dnem registrace Spolku.

