STANOVY
ob anského sdružení Buddha Mangala o.s.
lánek 1
Název a charakter sdružení
Ob anské sdružení p ijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom ob anské sdružení).
Je to dobrovolné nezávislé sdružení ob an a právnických osob zajímajících se o Buddhovu
filosofii a moudrost, zajímajících se o teorii a praxi Buddhova u ení a buddhistické meditace.
lánek 2
P sobnost a sídlo
Ob anské sdružení Buddha Mangala má celostátní p sobnost a má sídlo v Praze 5,
Churá ovská 5.
lánek 3
Cíl ob anského sdružení
1. Pomáhat len m sdružení a ostatním lidem, kte í projeví zájem, vést vlastní život
v souladu se všeobecnými normami morálky a spole enské etiky, pomáhat odstra ovat
p í iny zbyte ného utrpení, pracovat na zmír ování chtivosti, nenávisti, nechápání a
neporozum ní, být podporou a oporou všem, kte í mají zájem o kultivaci a zkvalitn ní
vlastního života.
2. Zp ístup ovat Buddhovo u ení a nabízet pomoc v rámci Buddhova u ení t m, kte í projeví
zájem (principy Buddhova u ení spo ívají v kultivaci životní etiky, v kultivaci mysli a
v kultivaci poznání).
3. P isp t k hlubšímu chápání vlastní existence i sv ta. Vytvo it prost edí, které by lidem
napomáhalo zorientovat se v život a nalézt v n m hlubší smysl. Podporovat studium a
praxi Buddhovy nauky.
4. Aktivn p sobit proti názorové a duchovní intoleranci.
5. Zvát u itele, organizovat p ednášky, seminá e a kurzy, vydávat lánky, knihy a periodika.
6. Vytvo it prost edí, které by sloužilo len m sdružení a dalším zájemc m k setkávání,
studiu i praxi meditace.
7. Podporovat innost u itel meditace pokud je jejich innost v souladu s ú elem
ob anského sdružení, zajistit jejich pobyt zejména stravu, ubytování, pop ípad zdravotní
ošet ení a pod.

Ob anské sdružení pracuje na t chto principech:
a) veškerá výuková i organiza ní innost v rámci ob anského sdružení. by m la být
provád cími osobami chápána prvo ad jako materiál a p íležitost k vlastnímu r stu, ke
kultivaci vlastní mysli v duchu Buddhovy filosofie, tj. v duchu neulpívání, vzájemného
chápání a univerzálního p átelství
b) aktivní innost pro ob anské sdružení by m la být zdrojem radosti a m la by být i s radostí
vykonávána - všechna práce vynaložená v rámci ob anského sdružení je dobrovolná,
estná innost bez nároku na odm nu, uznání nebo ocen ní
c) v zájmu vlastního r stu by m li být aktivní lenové ob anského sdružení otev eni jak
k oprávn ným, tak neoprávn ným slov m kritiky, m li by mít up ímný zájem poznat svá
slabá místa - v p ípad , že se jedná o n jaký skute ný nedostatek, m li by v rámci svých
možností pracovat na jeho náprav - za dob e mín nou oprávn nou kritiku by m li být
vd ni
d) dobrovolnou inností by aktivní lenové ob anského sdružení nem li být p etíženi

lánek 4
Orgány ob anského sdružení BUDDHA MANGALA
1. Nejvyšším orgánem je valná hromada, kterou svolává výbor dle pot eby, nejmén jednou
ro n .
Valná hromada
a) schvaluje stanovy a jejich zm ny
b) schvaluje zprávu o innosti, zprávu o hospoda ení a návrhy innosti na následující
období
c) volí výbor a revizora ob anského sdružení. Revizor není lenem výboru
d) rozhoduje o z ízení pobo ek s právní subjektivitou
Valná hromada je schopna jednat a usnášet se, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina len .
Nesejde-li se tento po et v dob stanovené pro za átek jednání, koná se o 15 minut pozd ji
valná hromada bez ohledu na po et p ítomných len . Valná hromada se usnáší prostou
v tšinou hlas p ítomných len , zm ny stanov se schvalují dvout etinovou v tšinou. Jedna
osoba má jeden hlas.
2. Výbor ob anského sdružení ídí innost a hospoda ení ob anského sdružení. Má 3 až 7
len . Volební období len výboru je dvouleté. Op tovné zvolení je možné.
.
Výbor ob anského sdružení Buddha Mangala
a) volí ze svého st edu p edsedu, jednatele a hospodá e a pov uje další leny výboru,
adové leny i p ívržence ob anského sdružení konkrétními úkoly
b) m že kooptovat nové leny výboru, jejichž po et však nesmí p esáhnout polovinu všech
len výboru
c) svolává p edseda, v jeho nep ítomnosti jednatel, dle pot eby, nejmén ty ikrát v
kalendá ním roce

d) je zp sobilý usnášení, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina jeho len . K p ijetí usnesení
sta í prostá v tšina p ítomných len , p i rovnosti hlas rozhoduje hlas p edsedy
e) p edseda nebo pov ený len výboru jedná jménem ob anského sdružení a navenek ho
zastupuje
f) p ipravuje návrh zm n stanov
g) zajiš uje vypracování ro ní zprávy o innosti a ro ní zprávy o hospoda ení
h) vypracovává program inností ob anského sdružení a p edkládá ho ke schválení valné
hromad
i) vydává interní p edpisy
j) rozhoduje o p ijetí nových len sdružení
Revizor
je kontrolním orgánem ob anského sdružení, který za svoji innost odpovídá valné hromad .
Vykonává dohled nad hospoda ením ob anského sdružení a upozor uje výbor na zjišt né
nedostatky a podává návrh na jejich odstran ní. Kontrolu provádí nejmén jednou ro n . Pro
zasedání valné hromady vypracovává zprávu o výsledcích revize a kontrolní innosti.
lánek 5
Poradce
1. Funkci poradce ob anského sdružení zastává duchovn zkušená a moudrá fyzická osoba.
Výbor má povinnost p i svém rozhodování vždy pe liv p ihlédnout k doporu ení poradce.
Poradce má být len m výboru symbolem vyšších humánních a duchovních kvalit, jejichž
kultivování je cílem sdružení. Funkce poradce by m la vnášet do rozhodování výboru hlubší
životní i spirituální vyzrálost a moudrost.
2. Poradce volí výbor s p ihlédnutím k návrh m p edešlého poradce.
3. Funk ní období poradce není omezené.
4. Funkce poradce zaniká :
a) úmrtím
b) odstoupením (rezignací)
c) odvoláním - po jednomyslném hlasování výboru, a to ve výjime ném p ípad
dlouhotrvajících disharmonií mezi výborem a poradcem, nebo poruší-li poradce
opakovan principy ob anského sdružení.

lánek 6
lenství v ob anskému sdružení BUDDHA MANGALA
1. lenem ob anského sdružení se m že stát každý ob an starší 18 let bez ohledu na státní
p íslušnost, který souhlasí se stanovami ob anského sdružení.
2. O p ijetí za lena ob anského sdružení rozhoduje výbor na základ písemné p ihlášky a
doporu ení alespo dvou stávajících len .
3. Zánik lenství:
a) vystoupení lena písemným oznámením

b) úmrtím
c) zrušením lenství na základ rozhodnutí valné hromady nebo výboru
d) zánikem sdružení
4. Valná hromada m že rozhodnout o ud lení estného lenství.
lánek 7
Práva a povinnosti len ob anského sdružení Buddha Mangala
1. len má právo
a) ú astnit se jednání valné hromady, vyjad ovat se k innosti ob anského sdružení,
p edkládat návrhy a podn ty k innosti, volit výbor a být volen za lena výboru
b) podílet se na innostech ob anského sdružení.
2. len ob anského sdružení je povinen
a) dodržovat stanovy ob anského sdružení a pokud byl zvolen do výboru ob anského
sdružení, zodpov dn v n m pracovat
b) p ispívat ob anskému sdružení podle svých možností. lenské p ísp vky jsou vítány a
jsou dobrovolné.
lánek 8
Zásady hospoda ení
1. Ob anské sdružení financuje svoji innost z prost edk , které získává z dobrovolných
p ísp vk , subvencí, dar , odkaz , z výt žku svých akcí, z vydavatelské p ípadn další
hospodá ské innosti.
2. Ob anské sdružení Buddha Mangala m že vlastnit movitý i nemovitý majetek.
3. Za hospoda ení odpovídá výbor, který každoro n p edkládá valné hromad zprávu o
hospoda ení v etn finan ní záv rky.
lánek 9
Zánik ob anského sdružení BUDDHA MANGALA
Ob anské sdružení zaniká, rozhodne-li o tom výbor i valná hromada dvout etinovou v tšinou
p ítomných len . Výbor v tomto p ípad podá návrh, jak má být naloženo s majetkem
zanikající organizace. Tento návrh musí být schválen dvout etinovou v tšinou p ítomných
len valné hromady.

lánek 10
Záv re ná ustanovení
P ípravný výbor svolá první valnou hromadu do 30 dn od registrace stanov.
V Praze dne 8.12.1998
1. Ing. Jitka Hašková
2. Anna Brožová
3. Slavomír Mácha

