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ČESKÁ ASOCIACE TAIJIQUAN, o.s.

STANOVY
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Čl. I
Název a sídlo
1. Česká asociace taijiquan, o.s. (anglicky: Czech Association of Taijiquan - dále jen ČAT) je
nezávislým, dobrovolným a nepolitickým sdružením fyzických osob a právnických osob. ČAT
sdružuje osoby a instituce, kteří a které souhlasí s těmito stanovami a podporují její činnost.
2. ČAT vyvíjí činnost na území České republiky i v zahraničí. Nečlení se na organizační
jednotky, celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
3. Sídlo sdružení je na adrese: Buzulucká 334/37, 41503 Teplice.

Čl. II
Charakter sdružení
Taijiquan (tchaj-ťi čchüan) je sebeobranné umění s významným pozitivním vlivem na fyzické
a psychické zdraví člověka. ČAT sdružuje zájemce o podporu a rozvoj taijiquan jako
prostředku ke zlepšování vlastního duševního a fyzického potenciálu a bezprostředně
souvisejících kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit bez rozdílu národnosti, státní
příslušnosti, rasy a přesvědčení.
ČAT je právnickou osobou podle českého práva. Je zřízeno podle zákona č. 83/1990 Sb. o
sdružování občanů v platném znění.
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Čl. III
Cíl činnosti sdružení
Cílem činnosti ČAT jako nezávislé, neziskové organizace je podporovat a propagovat umění
taijiquan v České republice, což znamená zejména:
1. sdružovat osoby se zájmem o rozvoj taijiquan, sebeobrany, zdraví a psychického
potenciálu a rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci,
2. podporovat kluby taijiquan i jednotlivce, jestliže to slouží dalšímu rozvoji taijiquan,
3. získávat odborné poznatky a podporovat tak vzdělávání v oboru sebeobrany, zdraví a
psychologie,
4. publikovat odborné informace, publikace a materiály,
5. poskytovat informační a poradenskou činnost pro členy ČAT i veřejnost,
6. podporovat výměnu odborných informací,
7. organizovat a finančně zajišťovat studijní programy, odborné semináře, stáže,
přednášky, školení, kurzy a sympózia, veřejně přístupné ukázky, videoprojekce,
festivaly atd. a aktivně tak působit v oblasti dalšího vzdělávání občanů,
8. zakládat centra a kluby za účelem studia a praxe taijiquan,
9. napomáhat při rozvoji regionálních občanských aktivit souvisejících s činností ČAT,
10. účastnit se činnosti nevládních mezinárodních organizací,
11. podporovat tvorbu, bádání, studium a činnosti, jejichž obsah nebo cíle jsou
inspirovány náplní společnosti, včetně aspektů filosofických, morálních, obecně
ekologických atd.,
12. vyvíjet součinnost s domácími i zahraničními organizacemi, jejichž činnost se v
některé oblasti společenského života zaměřuje na podobné cíle nebo má podobný
obsah,
13. navazovat styky a spolupráci s dalšími kulturními, vzdělávacími a společenskými
organizacemi,
14. v souladu s vyjádřeným cílem a těmito stanovami se ČAT může věnovat i dalším
aktivitám napomáhajícím úspěšné realizaci jejích cílů.

Čl. IV
Doba trvání
ČAT se zakládá na dobu neurčitou.
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Čl. V
Členství
ČAT je sdružením členů praktikujících taijiquan a čestných členů.
Každá osoba se může stát členem ČAT, jestliže se (svou písemnou přihláškou) zaváže
dodržovat stanovy a jednat v souladu s rozhodnutími vyšších orgánů ČAT. Žádost podává
písemně na adresu ČAT, jejíž představenstvo nezávisle rozhodne o přijetí. Fyzická i právnická
osoba se pak stává členem ČAT zaplacením licenčního poplatku.
Dalšími členy se mohou stát fyzické i právnické osoby nepraktikující, ale jejichž zájmem je
napomáhat rozvoji taijiquan. O přijetí dalších členů rozhoduje představenstvo na základě
písemné přihlášky.
Čestné členství schvaluje představenstvo na základě rozhodnutí členského shromáždění,
z vlastní iniciativy či z iniciativy členstva. Lze udělit také in memoriam.

Práva a povinnosti členů
1. Člen ČAT má právo:
a) účastnit se akcí ČAT, např. seminářů, letních škol apod.
b) skládat zkoušky na technické stupně a dostávat potvrzení o těchto zkouškách
c) zúčastňovat se školení pro cvičitele a trenéry taijiquan a dostávat instruktorská
osvědčení
d) být informován o činnosti orgánů ČAT a o aktivitách pořádaných v rámci sdružení
e) obracet se s návrhy, připomínkami a se stížnostmi na orgány ČAT
f) žádat o výpomoc pro rozvoj taijiquan v daném klubu, např. o příspěvek na praxi
vybraných členů v některé z předních taiji škol nebo v zahraničí
g) volit a být volen do orgánů ČAT, volební právo člen získá dosažením zletilosti
h) čestní členové mají poradní hlas a mohou být voleni do čestných funkcí

2. Člen ČAT je povinen:
a) dodržovat stanovy a další předpisy a plnit usnesení orgánů ČAT
b) podle svých možností aktivně napomáhat realizaci cílů ČAT
c) zodpovědně pracovat ve funkcích, do kterých byl zvolen a dbát o dobrou pověst
ČAT
d) platit členské příspěvky (čestní členové jsou osvobozeni od povinnosti platit
členské příspěvky)

4

Stanovy ČAT

Zánik členství
Členství člena v ČAT zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

písemným odhlášením člena
zrušením - úmrtím člena, zánikem právnické osoby
vyloučením člena
neplacením členských příspěvků
odnětím čestného členství představenstvem ČAT
zánikem ČAT

Vyloučit lze člena v případě porušení stanov nebo prokázaného závažného jednání proti
zájmům ČAT. O vyloučení rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí o vyloučení se může
člen odvolat do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí k členskému shromáždění ČAT. Do
doby konání členského shromáždění ČAT je výkon práv a povinností člena pozastaven.
Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení zaplacených příspěvků.
V případě, že člen bez závažných důvodů neuhrazuje stanovené členské příspěvky po dobu
jednoho roku, jeho členství zaniká automaticky.
Na orgány ČAT se člen obrací písemně.

Čl. VI
Členské příspěvky
Výši členských příspěvků stanoví představenstvo ČAT.
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Čl. VII
Orgány a struktura ČAT
Volitelnost do orgánů ČAT je podmíněna způsobilostí k právním úkonům, bezúhonností a
věkem třiceti let. Ztrátou volitelnosti také funkce dotyčné osoby v orgánu automaticky zaniká.

Členské shromáždění
1. Členské shromáždění je schůzí prezidenta, představenstva a členů ČAT.
2. Členské shromáždění se usnáší na zásadách činnosti ČAT, projednává a schvaluje činnosti
klubů, oddílů a poboček ČAT, rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí představenstva,
usnáší se o zániku ČAT.
3. Členské shromáždění navrhuje změny stanov, vznik dalších orgánů ČAT a je oprávněno
činit další návrhy činnosti ČAT.
4. Koná se nejméně jednou za tři roky, svolává ji prezident ČAT jako předseda představenstva.
V případě, že členské shromáždění nesvolá prezident, jsou k jejímu svolání kompetentní
delegáti podle stanoveného pořadí.
5. O svolání mimořádného členského shromáždění mohou požádat členové představenstva
ČAT. Mimořádné členské shromáždění svolá představenstvo rovněž tehdy, požádá-li o to
nejméně třetina členů.
6. Členské shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Po
uplynutí třiceti minut od stanovené hodiny je členské shromáždění schopno usnášení bez
ohledu na počet přítomných. Usnáší se většinou hlasů přítomných členů. Rozhodnutí o
změně či zrušení stanov však vyžaduje dvoutřetinovou většinu přítomných členů.

Představenstvo
1. Představenstvo se skládá z prezidenta a dvou delegátů ČAT.
2. Delegát může být pověřen jednotlivými úkoly nebo dlouhodobou funkcí např. určitým
typem agendy (sekretář, hospodář, technický komisař apod.).
3. Delegáty volí a odvolává prezident ČAT z členů sdružení na návrh odstupujícího
představenstva, na návrh členů, předložený představenstvu písemně nejméně týden před
konáním členského shromáždění nebo dle svého uvážení.
4. Funkce delegáta zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení z funkce,
odvoláním z funkce, úmrtím nebo zánikem ČAT.
5. Představenstvo vede seznam členů ČAT a rozhoduje o udělení členství a odnětí členství.
6. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
7. Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
8. Proti rozhodnutí představenstva se může člen odvolat k členskému shromáždění, a to
písemnou žádostí zaslanou na adresu ČAT nejpozději do jednoho týdne od oznámení o
rozhodnutí.
9. Schůzí představenstva se zúčastňují zpravidla také pověření zástupci členstva, odborní
poradci a další osoby, které představenstvo přizve.
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Prezident
1. Prezidenta ČAT volí členské shromáždění, a to na funkční období, které stanoví členské
shromáždění ve svém rozhodnutí. Nerozhodne-li, pak na dobu tří let.
2. Prezident je předsedou představenstva ČAT. Prezident vykonává veškeré právní úkony a
jedná jménem ČAT navenek.
3. Prezident svolává, určuje program a řídí jednání členského shromáždění.
4. Prezident schvaluje návrhy členského shromáždění, rozhoduje o záležitostech ČAT včetně
změn a doplnění stanov, není-li toto rozhodování vyhrazeno členskému shromáždění či
jinému orgánu ČAT.
5. Prezident je oprávněn vytvářet a rušit orgány ČAT a jmenovat a odvolávat jejich členy ze
členů ČAT, delegovat své pravomoci dle těchto stanov na jím určené jednotlivé delegáty.
6. Funkce prezidenta zaniká doručením písemného oznámení o odstoupení z funkce z vlastní
vůle, doručením písemného oznámení o odstoupení z funkce na návrh představenstva,
doručením písemného oznámení o vystoupení z ČAT, uběhnutím funkčního období, úmrtím
nebo zánikem ČAT.
7. Prvního prezidenta volí přípravný výbor ČAT. Prvním prezidentem je Roman Steiger, nar.
18. 5. 1977, trvale bytem v Teplicích.

Čl. VIII
Jednání za společnost
Jménem ČAT jedná její prezident, pověření delegáti, případně jiná zplnomocněná osoba.

Čl. IX
Zásady hospodaření ČAT
ČAT vytváří svůj majetek zejména z členských příspěvků, darů, grantů, výnosů z kulturních a
společenských akcí, dotací, příjmů z činnosti, která podporuje naplňování cílů ČAT a z
výsledků vlastního hospodaření.
ČAT hospodaří na základě rozpočtu, který schválí představenstvo ČAT. Zprávu o plnění
rozpočtu za příslušný rok předkládá hospodář představenstvu.
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Čl. X
Zánik ČAT
ČAT zaniká dobrovolným rozpuštěním (odhlášením všech členů) nebo sloučením s jiným
sdružením, rozhodnutím prezidenta, příp. rozhodnutím členského shromáždění nebo orgánu,
na který tuto pravomoc prezident deleguje, dále pravomocným rozhodnutím ministerstva o
jeho rozpuštění.
V případě likvidace rozhodne prezident nebo jím pověřený orgán v souladu s obecně
právními předpisy o majetku organizace.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly přijaty přípravným výborem ČAT v Teplicích dne 1. 4. 2011 a nabývají
platnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.
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