
Stanovy 
občanského sdružení 

Wakantopa – w kruhu 

 
I. 

Název sdružení 
 

Název sdružení je: Wakantopa – w kruhu (dále jen sdružení) 

 
II. 

Sídlo 
 

Sídlem sdružení je: Kostincova 20A, 317 02 Plzeň 

 
III. 

Cíl sdružení 
 

1. Sdružení je založeno jako spolek dětí, mládeží a dospělých s cílem poznávat život přírodních národů, 
zejména severoamerických Indiánů, kulturu a způsob života historických evropských kmenů, zejména 

Keltů. Dále je cílem sdružení umožňovat svým členům  pobyt v přírodě, a rozvíjet vztah k ní a to zejména 
u dětí. 

2. Sdružení je nevýdělečná organizace založená na příspěvkovém principu 

 
3. Sdružení je zakládáno na dobu neurčitou. 

 
IV. 

Orgány sdružení  
 

1. Jménem sdružení vystupuje jednatel a jeho zástupci, které volí valná hromada, přičemž každý z nich je 
oprávněn jednat jménem sdružení samostatně. Funkční období je jeden rok ode dne zvolení.  

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada se schází nejméně jednou za 
rok.Valnou hromadu svolává jednatel, který zašle všem členům sdružení 30 dní před stanoveným 

termínem konání valné hromady písemné pozvánky. Valná hromada musí být rovněž svolána 
tehdy,pokud o to požádá alespoň jedna třetina všech členů sdružení. Valná hromada je 

usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň jedna polovina všech členů sdružení starších 18 let. Valná 
hromada rozhoduje prostou většinou hlasů. Při hlasování má každý člen jeden hlas, při nerozhodném 

hlasování je rozhodující hlas jednatele. 

 

Do působnosti valné hromady patří zejména: 
a) měnit stanovy,  kromě účelu existence sdružení 
b) volit a odvolávat jednatele a zástupce jednatele 
c) schvalovat roční účetní závěrku 
d) rozhodovat o přijetí nebo odmítnutí daru, pokud tento dar 
přesahuje částku 30.000,-- Kč 
e) rozhodovat o základních otázkách rozvoje sdružení 
f) rozhodovat o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným 
sdružením  
g) rozhodovat o výši zápisného a ročního příspěvku členů 
sdružení 
h) rozhodovat o vyloučení člena sdružení. 
 

O každé valné hromadě je veden zápis, který 
musí obsahovat: 
a) datum a místo konání valné hromady 
b) přijatá usnesení 
c) výsledky hlasování 
d) nepřijaté námitky 
e) přílohou je seznam účastníků valné 
hromady, jejich prezenční listina, podklady, 
které byly 
předloženy k projednávaným bodům 



V. 
Vznik a zánik členství a práva a povinnosti členů 

 
Členy sdružení mohou být fyzické osoby, které mají bydliště na území České republiky. Za členy sdružení 
se považují po registraci členové přípravného výboru a osoby, jejichž členství vznikne za trvání sdružení 

přijetím na základě přihlášky a složením zápisného a zaplacením členského příspěvku na běžný 
kalendářní rok a souhlasem se stanovami sdružení. Členství ve sdružení zaniká vystoupením nebo 

vyloučením, případně smrtí. Člen může být vyloučen pouze rozhodnutím valné hromady a to pouze, je-li v 
prodlení se zaplacením členských příspěvků za běžný kalendářní rok po dobu delší 6 měsíců. 

Členská práva jsou nepřeveditelná a nejsou předmětem dědění 
Každý člen má právo zúčastnit se valné hromady a na ní předkládat usnesení ke schválení a má právo 
podávat proti přijatému usnesení námitky, které musí být do zápisu o valné hromadě zaznamenány a 

člen starší 15 let má právo na valné hromadě hlasovat. 

Členové mají právo účastnit se veškerých akcí a být informováni o tom, že se konají , a to s dostatečným 
předstihem. Dále mají právo nahlížet do účetnictví sdružení, pokud o to požádají s dostatečným 

předstihem.  

Členové do 15 let - děti  

Mají povinnost v průběhu společných akcí, zejména táborů, řídit se řádem schváleným valnou hromadou  
a pokyny členů sdružení pověřených řízením příslušné akce 

Členové do 18 let – mládež 

Mají povinnost v průběhu společných akcí, zejména táborů, řídit se řádem schváleným valnou hromadou  
a pokyny členů sdružení pověřených řízením příslušné akce. Dále mají povinnost aktivně napomáhat ke 

kvalitnímu průběhu akcí sdružení, jichž se účastní. 

Členové od 18 let – dospělí 

Mají povinnost v průběhu společných akcí, zejména táborů, řídit se řádem schváleným valnou hromadou  
a pokyny členů sdružení pověřených řízením příslušné akce. Dále mají povinnost aktivně napomáhat ke 

kvalitnímu průběhu akcí sdružení, jichž se účastní. 

Mají povinnost podílet se na činnosti sdružení v míře co největší s ohledem na své schopnosti a 
možnosti, aktivně vyhledávat možnosti zlepšit činnost sdružení v souladu s jeho cíli …. 

 
VI. 

Způsob hospodaření sdružení 
 

Při vzniku sdružení je založen u peněžního ústavu jeho účet. Veškeré finanční hospodaření sdružení 
bude vedeno přes tento účet vyjma drobných vydání z pokladny sdružení.  

Za vedení účetnictví je zodpovědný hospodář, kterého valná hromady pověří.Hospodaření a jeho 
výsledek za účetní období musí být schváleno valnou hromadou. 

Zdrojem příjmu sdružení jsou zejména členské příspěvky členů sdružení a zápisné nových členů.Dále to 
mohou být příspěvky a dary fyzických a právnických osob, účelové dotace státu, obcí apod. O přijetí daru 

je rozhodováno podle těchto stanov. 
Za plnění daňových povinností je zodpovědný jednatel sdružení. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

Tyto stanovy jsou základní listinou sdružení. Tyto stanovy jsou vyhotoveny ve třech exemplářích, přičemž 
dvoje vyhotovení je určeno pro Ministerstvo vnitra a jedno vyhotovení bude uloženo v archivu sdružení 

Wakantopa – w kruhu. 


