Stanovy spolku
Amonit, spolek dobře zapsaný
Čl. 1
Název, forma a sídlo
Amonit, spolek dobře zapsaný (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Hořovicích, Šípková 1584.

Čl. 2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním společenstvím bytostí, které se zabývají nejrůznějšími
spirituálními technikami a tradicemi, zejména šamanskými, se zvláštním důrazem na sílu a
autenticitu vnitřního kruhu společenství.

Čl. 3
Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:
a) studium, provozování a obnova spirituálních technik a tradic, což je hlavní činností spolku,
b) sdílení a předávání zkušeností s provozováním spirituálních technik a obnovou tradic,

c) drobná výroba a prodej tradičních artefaktů, které s provozováním spirituálních technik souvisí.

Čl. 4
Formy činnosti spolku
Hlavní formou činnosti spolku je pořádání seminářů a setkávání v duchu tradic, případně další
vzdělávací činnost v souladu s účely spolku.

Čl. 5
Členství ve spolku
Spolek umožňuje tato členství:
●

Mluvící buben (člen hlasující). Tím se může stát fyzická osoba starší 18 let, která o členství
požádá formou písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele,
adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení nebo e-mailovou adresu,
datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

●

Mlčící buben. Tím se může stát každá bytost, které je blízký účel spolku a nechce nebo se
nemůže stát Mluvícím bubnem (členem hlasujícím). Právem Mlčícího bubnu je podílet se na
činnosti spolku, účastnit se Velkého pindamu (členské schůze), na kterém může i aktivně
vystoupit. Nemá však právo o rozhodnutích Velkého pindamu hlasovat. O členství v pozici
Mlčícího bubnu může žadatel požádat sám nebo je jeho členství navrženo některým z
Mluvících bubnů, který se tak stává jeho mluvčím.

●

Vznešený buben je čestné členství. Návrh na čestné členství podává některý z Mluvících
bubnů.

Mluvícím bubnem (členem hlasujícím) se žadatel stává dnem, kdy Borisovo lóže(rada spolku)
rozhodne o jeho přijetí na základě písemné přihlášky. Borisovo lóže o přijetí rozhoduje na své
nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Mlčícím bubnem nebo Vznešeným bubnem (člen nehlasující) se bytost stává na základě rozhodnutí
Velkého pindamu (členské schůze).
Každý člen spolku může předložit návrh svého bytostného jména. Je-li toto přijato, bude při
slavnostních a jiných příležitostech tímto jménem oslovován. Změnu svého bytostného jména může
člen oznámit na Velkém pindamu, který změnu schvaluje.
Mluvící buben (člen hlasující) má právo zejména:

-

účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Borisovo lóže (radu spolku) a a být volen do ní
volen,

-

posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

-

předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Mluvící buben (člen hlasující) je povinen zejména:

-

dodržovat stanovy,

-

činit v souladu s účelem spolku,

-

sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství
Členství Mluvícího bubnu (člena hlasujícího) zaniká na základě jeho oznámení o ukončení členství ve
spolku, dále úmrtím, vyloučením pro hrubé porušování stanov a dále pokud se bez uvedení důvodů
nezúčastní tří po sobě jdoucích Velkých pindamů.
Členství členů nehlasujících (Mlčící buben, Vznešený buben) zaniká na základě oznámení úmyslu
zříci se členství vyjádřeném buď přímo členem samotným nebo prostřednictvím mluvčího, kterým
je některý z Mluvících bubnů, přímo na Velkém pindamu. Ten také o ukončení členství rozhodne.
Dále může být ukončeno rozhodnutím Velkého pindamu pro hrubé porušování stanov.

Čl. 7
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je Velký pindam (členská schůze), který se schází nejméně
jednou ročně, aby

a)

schválil případné změny stanov,

b)

zvolil na pětileté funkční období nejméně tříčlenné Borisovo lóže (radu spolku),
případně toto Borisovo lóže odvolal,

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

schválil zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející
období,
určil koncepci činnosti spolku na další období,
stanovil výši členských příspěvků,
schválil rozpočet spolku na příští období,
rozhodl o žádostech o členství typu Mlčící buben a Vznešený buben, případně
rozhodl o ukončení těchto typů členství ve spolku,
rozhodl o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
vyloučil člena pro hrubé porušování stanov

2. Velký pindam (členskou schůzi) svolává Borisovo lóže (rada spolku). Usnášeníschopný je,

pokud se zúčastní nadpoloviční většina Mluvících bubnů (hlasujících členů). Není-li Velký
pindam schopen se usnášet, svolá Borisovo lóže náhradní Velký pindam do jednoho měsíce
ode dne původního konání, takto opakovaný Velký pindam je usnášeníschopný bez ohledu
na počet přítomných Mluvících bubnů.

3. Velký pindam (členská schůze) bude svolán i v případě, že třetina Mluvících bubnů
(hlasujících členů) podá na Borisovo lóže ke svolání podnět.

4. Velký pindam (členská schůze) přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů

Mluvících bubnů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje dvoutřetinovou
většinou přítomných Mluvících bubnů.

5. Velkému pindamu předsedá a jeho průběh řídí členové Borisova lóže, kteří mají také právo
veta vyloučit z projednávání témata podle svého uvážení. Právo veta však nelze uplatnit na
již odhlasované rozhodnutí - je určeno výhradně k vyloučení nevhodných témat z
projednávání na Velkém pindamu

6. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Borisovo lóže (rada spolku), které si volí ze

svého středu náčelníka (předsedu), šamana (místopředsedu) a velký klenot (pokladníka).
Dalšími obvyklými funkcemi Borisova lóže jsou čaradejnice a větrnice. V kompetenci rady
spolku je také náčelníka, šamana nebo velký klenot odvolat.

7. Borisovo lóže (rada spolku) je alespoň tříčlenné. Jeho funkční období je pětileté. Borisovo

lóže se schází dle potřeby. Borisovo lóže může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více
než 50 % členů a zároveň je přítomen náčelník nebo šaman. Rozhodnutí je schváleno,
jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

8. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Borisova lóže je náčelník spolku povinen
do 60 dnů svolat Velký pindam, který zajistí doplnění Borisova lóže.

9. Náčelník (předseda spolku) je jeho statutárním orgánem. Náčelník zastupuje spolek ve

všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Náčelník je volený Borisovým lóžem, jehož je
členem.

Čl. 8
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí, zisky z uspořádaných seminářů a setkání v duchu tradic, prodeje artefaktů a
případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá
výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku (viz článek 3 “ Základní účely
spolku”).

2. Všechny výdaje budou řádně podložené účetními doklady.

3. S výsledky hospodaření seznamuje Borisovo lóže členy spolku na Velkém pindamu.

4. V případě zániku spolku je jeho majetek po splnění závazků zlikvidován způsobem, o kterém
rozhodne Velký pindam.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny shodou zakládajících členů na schůzce dne 12.12. 2016.  Účinnosti
nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze
(Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2).

