
STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ RADHARAMAN O.S.

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

čl. I
Úvodní ustanovení

1) Název sdružení je: ”RadhaRaman o.s.” 

2) Sídlo sdružení je na adrese: Pavel Prachař, Na Petřinách 40, Praha 6 – Veleslavín, 162 00

3) Sdružení působí na celém území České republiky.

čl. II
 Činnosti sdružení, poslání a cíle

Sdružení je zakládáno za účelem  podporování kulturních aktivit Mezinárodní společnosti 
pro vědomí Kršny. 

Tento cíl sdružení naplňuje následujícími činnostmi:

1) účastí na  kulturních akcích, besedách, konferencích a seminářích
2) publikační činnost

3) rozšiřování literatury, brožur a zvukových nosičů

4) rozdávání vegetariánského jídla (vč. charitativního rázu) 

5) podpora mladých začínajících umělců vytvářením podmínek pro jejich činnost

6) zakládání a provozování duchovně kulturních středisek

7) kooperace s jinými společnostmi s podobnými cíli

8)  ochrana krav

9)  rozvíjení a podpora projektů zaměřených na podporu ochrany životního prostředí

10)  vytváření podmínek pro činnosti v oblasti védských nauk



11)  osvětová činnost

čl. III

Členství ve sdružení

1) Členem sdružení  se může stát každá fyzická osoba starší 18 let na základě písemné 
přihlášky. 

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů 
členské schůze. Členství vzniká souhlasným rozhodnutím členské schůze.

3) členem sdružení se stane 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.

4) Členství zaniká 
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení, porušuje-li člen povinnosti dané mu stanovami 
rozhodnutím výboru sdružení
— úmrtí člena sdružení

—zánikem sdružení 

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle sdružení

7) Členské příspěvky jsou nepovinné, jejich výše je dobrovolná a jejich placení nemůže být 
podmínkou členství. 

čl. IV
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda sdružení
— revizor sdružení
— pokladník 



čl. V
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a je složená se všech členů sdružení, schází 
se nejméně dvakrát ročně a svolává ji výbor sdružení. Nemá-li sdružení výkonný výbor, je 
oprávněn svolat členskou schůzi kterýkoliv člen sdružení

2) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; 
nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho 
měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných 
členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; každý člen má hlasovací právo. Každý 
člen s hlasovacím právem má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 
přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi 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.

4) Členská schůze

— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, kromě účelu sdružení, ten musí zůstat 
zachován (viz. čl.II)

— rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny 
všech členů sdružení

— volí výbor sdružení revizora a pokladníka

— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a 
revizní zprávu

— přijímá nové členy  a rozhoduje o vyloučení člena

— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

čl. VI
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je pětičlenný a je statutárním orgánem sdružení. Jeho funkčním obdobím 
je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Navenek, jménem sdružení jedná každý 
člen výboru samostatně. Výbor jmenuje členská schůze z řad členů sdružení. Členem výboru 
může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním 
úkonům. První členy výboru jmenuje členská schůze po vzniku sdružení.

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi a rozhoduje o všech 
záležitostech, které nejsou svěřeny  do působnosti členské schůze. Schůze výboru sdružení je 
volně přístupná členům sdružení. Na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen 



sdružení. Připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, 
případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Je povinen vést seznam členů sdružení  a informovat členy sdružení o záležitostech 
sdružení. Výbor je dále povinen zajistit řádné hospodaření sdružení s poskytnutými dary a 
příspěvky.

4)Osoba, která je členem výboru, může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce člena výboru 
končí jeden měsíc poté, kdy bylo na adresu sídla sdružení doručeno oznámení o odstoupení 
z funkce. 

5) Předseda organizuje a řídí činnost výboru sdružení. Volí jej výbor z řad svých členů.

6) Jménem sdružení dále mohou jednat výborem písemně pověření členové sdružení. V 
hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení. Osoby 
oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VII
Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské 
schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské 
schůzi.

čl.VIII

Pokladník

Má na starosti pokladnu sdružení včetně administrativy s ní spojené. Jeho pravomoci jsou 
dané vnitřními stanovami sdružení.

čl. IX
Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příspěvky, dary, dotace a 
granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, 
která je v souladu s cíli sdružení. 

2) Při hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a 
těmito stanovami.

čl. X
 Zánik sdružení



             Způsob likvidace sdružení určí výbor sdružení. 

Čl.XI
Závěrečná ustanovení

1) Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů.

2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení.


