
Stanovy spolku 
International Yoga Academy, z.s. 

 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
Název organizace: International Yoga Academy, z.s. (dále jen IYA) 
 
Sídlo: Praha 
 

Právní forma: spolek 
 
Územní působnost: IYA, jako nezisková organizace, působí na území České republiky a na území 
Evropy podle právních předpisů platných v jednotlivých státech.  
 
 

Článek 2 
Cíl činnosti  

 
Cílem IYA je koordinace činnosti členů, udržování a rozvíjení zavedených standardů, společná 
prezentace dobra jógy. 
IYA byla založena s účelem, aby svou činností v oboru jógy přispěla k všeobecnému rozvoji a 
prosperitě občanů podporováním a  zlepšováním  kultury;  zdraví;  vědeckých  a  vzdělávacích  aktivit, 
sociální ochrany; rekreačního sportu; ekologie; zachování tradice; rozvoje vzdělání; umění a 
kreativního rozvoje; jógy jako rekreace a sportu i zdravého životního stylu, péče o děti a mládež; 
pomoci starším osobám, osobám se zdravotním postižením; ochrany životního prostředí; pomoci 
obětem násilí; aktivit týkajících se zvýšení celkové zaměstnanosti; vytváření zdravého pracovního 
prostředí; pomoci v ochraně lidských a občanských práv a práv menšin; demokratických hodnot a 
mezinárodního porozumění; humanitární práce; programu na pomoc uprchlíkům a vysídleným 
osobám, jakož i ve všech jiných oblastech, které můžou přispět ke zlepšení kvality života všech 
občanů, a to s ohledem na jejich různorodost. 
  
 

Článek 3 
Činnosti  

 
Poslání a úkoly 
 
K dosažení stanovených cílů plní IYA následující úkoly: 
 

1. zastupuje společné zájmy svých členů před státními orgány a organizacemi, 

2. organizuje a poskytuje odbornou pomoc svým členům při zlepšování jejich práce v oblastech 
jejich činnosti, 

3. provádí další činnosti s cílem rozvíjet jógu, shromažďuje a zpracovává vědeckou a odbornou 
literaturu v oblasti jógy a udržitelného rozvoje, samostatně nebo ve spojení s jinými 
organizacemi organizuje jógové akce a jógové soutěže, odborné porady, vědecké 



konference, festivaly, tábory, semináře vzdělávací programů a další formy vzdělávání v 
oblasti jógy,  

4. pracuje na posilování občanské morálky a lidského ducha mezi svými členy a stanovuje 
pravidla chování v jejich vztazích, 

5. vydává vlastní publikace a poskytuje audiovizuální mediální služby pro vlastní potřebu, 

6. v souladu se zákonem spolupracuje s vysokými školami, školami, odbornými a dalšími 
organizacemi v tuzemsku a v zahraničí, 

7. zabývá se otázkami vzdělávání, celoživotním vzděláváním a odbornou přípravou odborníků 
v oblasti jógy, 

8. podporuje práci svých členů udělováním ocenění a vyznamenání za vynikající výsledky a 
přínos k rozvoji jógy v Evropě, 

9. koordinuje činnost členů,  

10. navrhuje své programy a programy členů na financování od dárců nebo zainteresovaných 
nadací, 

11. stará se o ochranu zdraví cvičenců jógy, 

12. provádí další činnosti a opatření s cílem přispět k realizaci cílů. 

Dosahování cílů se blíže upravuje odpovídajícími obecnými a dalšími předpisy vydanými  příslušnými 
orgány v souladu s tímto statutem. 
 
 

Článek 4 
Členství 

 
1. Členem IYA mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 

stanovami a cíli IYA. 
2. O přijetí za člena IYA rozhoduje na základě písemné přihlášky rada IYA. 
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
4. Členství zaniká: 

• vystoupením člena písemným oznámením radě, 

• úmrtím člena, 

• u právnické osoby jejím zrušením, 

• zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, 

• zánikem IYA. 
5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou IYA.  

 
 
 

Článek 5 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Člen IYA má právo: 

• účastnit se jednání valné hromady, 

• volit orgány IYA, 

• být volen do orgánů IYA. 
2. Člen má povinnost zejména: 



• dodržovat stanovy IYA, 

• aktivně se podílet na plnění cílů IYA, 

• svědomitě vykonávat funkce v orgánech IYA, 

• platit členské příspěvky, 

• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno IYA. 
 

 
Článek 6 
Orgány   

 
Orgány IYA jsou: 

1. valná hromada, 
2. rada IYA, 
3. předseda, 

 
 

Článek 7 
Valná hromada 

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem IYA. 
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové IYA. 
3. Valnou hromadu svolává předseda IYA podle potřeby, nejméně jednou za rok. Valnou 

hromadu může svolat i Rada IYA. Předseda nebo Rada svolají valnou hromadu vždy, když o 
to požádá nejméně třetina členů IYA. 

4. Valná hromada zejména: 

• rozhoduje o změnách stanov IYA, 

• schvaluje úkoly IYA pro příslušné období, výroční zprávu IYA, rozpočet a roční uzávěrku 
hospodaření, 

• volí členy rady IYA, 

• volí předsedu IYA 

• rozhoduje o počtu členů rady IYA, 

• rozhoduje o zrušení členství, 

• rozhoduje o zrušení IYA, 

• rozhoduje o přidělení zakladatelských práv. 
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje 

prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení IYA je přijato, 
jestliže pro něj hlasují nadpoloviční většina všech členů IYA. 

 
 

Článek 8 
Rada IYA 

 
1. Rada IYA je výkonným orgánem IYA, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada 

řídí činnost IYA v období mezi zasedáními valné hromady. 
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů IYA. 
3. Rada má nejméně 3 členy. 
4. Radu svolává předseda podle potřeby. 



5. Rada zejména: 

• koordinuje činnost IYA, 

• svolává valnou hromadu, 

• zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 

• rozhoduje o přijetí za člena IYA. 
6. K zajištění činnosti IYA může rada zřídit kancelář IYA a sekretariát IYA. 
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojnásobné svolání v průběhu 6 měsíců nesejde 

usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada. 
 
 

Článek  9 
Předseda  

 
1. Předseda je statutárním orgánem IYA 
2. Předseda plní rozhodnutí rady a valné hromady.  
3. Předseda zastupuje IYA navenek, jedná jejím jménem, přijímá zaměstnance IYA do 

pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech IYA.  
4. Předsedu volí valná hromada IYA. 
5. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a valné hromady, vedení účetní evidence 

a plynulý chod IYA. 
6. Předseda připravuje podklady pro jednání valné hromady IYA a rady IYA. 

 
 
 

Článek 10 
Zásady hospodaření 

 
1. IYA hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 
2. Zdroji prostředků jsou zejména: 

• členské příspěvky, 

• dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

• dotace a granty.  
3. Za hospodaření IYA odpovídá předseda IYA spolu s radou IYA, kteří každoročně předkládají 

valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 
5. Prostředky IYA nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To platí 

I vůči členům či zaměstnancům IYA. To nevylučuje využití těchto prostředků na charitativní 
nebo sociální účely. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon 
funkce sjednaná dle těchto stanov či na základě platných smluv.  

6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření IYA s majetkem IYA jsou obsaženy ve vnitřních 
předpisech a směrnicích IYA. 

 
 
 
 
 
 



Článek 11 
Zrušení a likvidace IYA 

 
IYA zaniká:  

1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinými organizacemi na základě rozhodnutí 
valné hromady,   

2. zaniká-li IYA dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu 
likvidace včetně majetkového vypořádání, a to v souladu s ustanovením § 268 a násl. zákona 
č. 89/20102 Sb. v jeho platném znění.   

 
 

Článek 12 
Závěrečné ustanovení 

 
1. IYA může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád IYA. 
2. IYA má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány. 

 
 
 
 
V Praze, dne 12.3.2018 
 
 
 
                                                                             
 
 
       
                                                                                                   ...................................................................... 
                                                                                                                           předseda IYA  
 


