
Stanovy občanského sdružení Zhong Yuan Qigong Česká republika  
 

 

1. Název sdružení:  

 

Název sdružení je Zhong Yuan Qigong Česká republika, zkráceně  Zhong Yuan Qigong ČR, zkratka 

ZYQ ČR. V mezinárodním styku je užíván anglický název Zhong Yuan Qigong Czech Republic, 

zkráceně  Zhong Yuan Qigong CR a zkratka ZYQ CR.  

 

 

2. Sídlo:  

 

Husova 894, 251 64 Mnichovice u Říčan. 

 

 

3. Právní forma: 

 

ZYQ ČR je občanským sdružením registrovaným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů. ZYQ ČR je právnickou osobou.  

 

 

4. Charakter 

Nezisková, apolitická, nenáboženská organizace. 

 

 

5.  Základní cíle sdružení 

  

 Základními cíli ZYQ ČR (dále v textu také jen „sdružení“)  jsou zejména: 

 podpora, rozvoj a propagace umění Zhong Yuan Qigong (dále jen „ZYQ“), jakožto 

nenáboženského a apolitického systému a metody komplexního rozvoje osobnosti člověka, 

včetně jeho fyzického a duševního zdraví, což je hlavní cíl sdružení, 

 péče o dobré jméno umění ZYQ a qigongu obecně.  

 

 

6. Formy činnosti sdružení 

 

Formami činnosti sdružení jsou zejména: 

 zastupování členů sdružení na území České republiky a v mezinárodních organizacích,  

 spolupráce s podobně zaměřenými subjekty na území České republiky a v zahraničí, 

 vzdělávací činnost (organizování přednášek, seminářů, kurzů a konferencí),  

 propagační, popularizační a osvětová činnost.  

 

 

7. Členství ve sdružení, orgány sdružení a způsob jejich ustavování 

 

Člen – členství ve sdružení ZYQ ČR vzniká na základě schválení písemné žádosti o přijetí za člena 

radou. Žádost o přijetí za člena sdružení lze písemně podat na adresu sídla sdružení nebo předsedovi 

sdružení. Členství zaniká dobrovolným opuštěním řad členů a to dnem doručení oznámení o ukončení 

členství na adresu sídla sdružení nebo předsedovi sdružení. Členství může být zrušeno rozhodnutím rady 

sdružení z důvodu závažného porušení povinností člena uvedených v odst. 9.2.  

 



Předseda - statutární orgán, zastupuje sdružení navenek, je oprávněn jednat a vystupovat jménem 

sdružení. Předseda může pověřit jinou osobu, zejména člena rady, aby jej v konkrétních záležitostech 

zastupovala. Předseda řídí jednání rady a sněm. Je oprávněn svolat jednání rady i sněm z vlastní 

iniciativy. Předseda svolá sněm na návrh nadpoloviční většiny členů sdružení. Je volen a odvoláván 

sněmem, může také sám odstoupit z funkce.   

 

Rada - výkonný orgán, usnáší se a rozhoduje o věcech a úkolech souvisejících s činností a plněním cílů 

sdružení. Radu tvoří předseda a dva členové rady. Členové rady jsou voleni z řad členů tak, aby řádně 

reprezentovali sdružení a umění ZYQ. Rada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni všichni členové 

rady, popřípadě jsou-li se souhlasem třetího člena přítomni alespoň dva členové a k přijetí usnesení či 

rozhodnutí není třeba souhlasu všech členů rady. Není-li stanoveno jinak, je k přijetí usnesení či 

rozhodnutí rady sdružení třeba souhlasu dvou členů. Rada je volena a odvolávána sněmem, člen rady 

může také sám odstoupit z funkce.   

 

Sněm – nejvyšší orgán, tvoří jej všichni členové sdružení. Sněm zejména volí předsedu a členy rady. 

Sněm je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů sdružení. K přijetí usnesení je 

zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů sněmu.  

 

 

8. Zásady hospodaření:  

 

8.1 Hospodaření se řídí platnou legislativou a stanovami sdružení. Sdružení hospodaří podle ročního 

rozpočtu schváleného Radou. 

 

8.2 Příjmy sdružení tvoří:  

 členské příspěvky, jejichž výši stanovuje Rada,   

 granty, dotace a dary, 

 příjmy z vlastní činnosti v souladu s cíli sdružení. 

 

8.3 Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 5 a v souladu s 

formami činnosti uvedenými v čl. 6 těchto stanov. Prostředky jsou používány na krytí: 

 administrativně - správních výdajů orgánů sdružení, 

 služeb a prací nutných k činnosti sdružení. 

 

O výdajích sdružení rozhoduje rada sdružení. V případě rozhodování o výdajích v částce vyšší než 

10 000,- Kč je třeba souhlasu všech členů rady. 

 

8.4 Po skončení hospodářského roku podává předseda radě zúčtování hospodářského roku.  

O výsledku kontroly předkládá rada zprávu sněmu sdružení.  

 
 

9. Práva a povinnosti člena sdružení: 

 

9.1 Práva člena sdružení  

 

Člen sdružení má právo účastnit se aktivit sdružení, zejména podílet se na naplňování cílů sdružení, 

vyjadřovat se k činnosti a hospodaření sdružení, vznášet návrhy a podněty orgánům sdružení 

a navrhovat konání sněmu a účastnit se jej. Člen sdružení má právo účastnit se sněmu a na sněmu volit 

orgány sdružení a být do těchto orgánů volen. Člen sdružení má právo využívat slevy a jiné výhody a 

práva člena, které stanoví rada.  

 



 9.2 Povinnosti člena sdružení 

 

Člen sdružení má povinnost zachovávat dobré jméno sdružení, jakož i dobré jméno umění ZYQ.  Za tím 

účelem je povinen dodržovat stanovy, usnesení a rozhodnutí orgánů sdružení, ale také zásady slušného 

chování a morálky a to zejména ve vztahu k veřejnosti.  

 

 

10. Změny stanov 

Změnu stanov schvaluje rada sdružení, přičemž k přijetí změny stanov je třeba souhlasu všech členů 

rady. O změně stanov informuje všechny členy sdružení zpravidla předseda sdružení.  

 

 

11. Zánik sdružení 

Kromě důvodů pro zánik stanovených zákonem může sdružení dobrovolně zaniknout na základě 

usnesení sněmu. 


