STANOVY
MEZINÁRODNÍ KOMUNITY DZOGČHENU
překlad anglického znění:
STATUTE OF THE
INTERNATIONAL DZOGCHEN COMMUNITY
(COMUNITA' DZOGCHEN INTERNAZIONALE)

Čl. 1
Tímto je vytvořena mezinárodní nezisková organizace pojmenovaná jako Mezinárodní komunita
dzogčhenu, dále v tomto dokumentu nazývaná jako „Mezinárodní komunita dzogčhenu“ nebo „Sdružení“.
Čl. 2
Hlavní sídlo Sdružení se nachází v Itálii, v Merigaru, Arcidosso (GR). Mezinárodní správní rada Sdružení, dále nazývaná jako „Mezinárodní gakyil“, může přesouvat hlavní sídlo v rámci samosprávné oblasti Arcidosso na základě svého uvážení. Sdružení může založit sídla v Itálii a v zahraničí. Sdružení
má neomezené trvání.
Čl. 3
DEFINICE A POSLÁNÍ
Mezinárodní komunita dzogčhenu je mezinárodní nezisková organizace spojující lidi, kteří se rozhodli
studovat a praktikovat nauku dzogčhenu ati pod vedením mistra, jenž má autentickou znalost stavu
dzogčhenu. Komunita podporuje rozvoj jednotlivců a sociální cíle.
Je nepolitická a nesektářská. Je založena na principech nauku dzogčhenu, tak jak byly předány Prahé vadžrou a nepřerušenou linií mistrů v rámci tradic buddhismu a bönu až k Čhögjalovi Namkhai Norbu,
zakladateli a duchovnímu mistrovi Mezinárodní komunity dzogčhenu.
Sdružení uznává Čtyři vznešené pravdy, jež vyučoval Buddha Gautama Siddhártha Šákjamuni (v 5.
století př. n. l.) během svého kázání v Sárnáthu, jako nedílnou součást základních principů nauky
dzogčhenu. Sdružení prosazuje úctu ke světové kulturní a duchovní rozmanitosti prostřednictvím výměny názorů a vzájemného porovnávání bez předsudků.
Posláním Sdružení je podporovat přenos nauky dzogčhenu, jak byla předána v rámci linie Čhögjala
Namkhai Norbu, a ochránit její pravost.
Základním účelem Sdružení je podpora rozvoje jedinců respektováním důstojnosti každého člena
i jeho individuální dimenze, při současném zdržení se snah o konvertování nových členů či sektářství.
Mezinárodní komunita dzogčhenu má v úmyslu:

a)

podporovat šíření a pokračování tří řad nauk dzogčhenu, semde, longde a menngagde, pod vedením duchovního mistra a zakladatele Komunity organizováním workshopů, seminářů,
konferencí a retreatů;
b) podporovat transmisi cyklu Longsal, souboru nauk znovuobjevených Čhögjalem Namkhai
Norbu;
c) podporovat rozvoj a pokračování výcviku Santi mahá sanghy, který zahrnuje devět úrovní studia a praxe tří řad učení dzogčhenu semde, longde a menngagde;
d) podporovat a usnadňovat vzdělávací aktivity duchovního mistra Komunity dzogčhenu a instruktorů jím určených k vysvětlení specifických metod nebo aspektů nauky;
e) podporovat šíření a zlepšovat veřejnou znalost jantrajógy se záměrem zvýšení povědomí
o vzájemné závislosti mezi tělem, řečí a myslí;
f) podporovat šíření Tance vadžry a dalších tanců vztahujících se k nauce dzogčhenu;
g) znovu získat a zdokumentovat tradiční vědění vztahující se k naukám dzogčhenu a buddhismu;
h) podporovat iniciativy zaměřující se na rozšíření znalosti tibetské kultury;
i) zřídit knihovny a dokumentační centra;
j) podporovat a prosazovat překlad a publikaci původní literatury dzogčhenových a buddhistických nauk a tibetské kultury všeobecně;
k) podporovat konference, semináře a kurzy;
l) poskytovat školné a granty jednotlivcům, sdružením a institucím, které přispívají k prosazování a podpoře cílů Komunity dzogčhenu;
m) přispívat k rozvoji mezinárodní sítě Sdružení;
n) rozvíjet síť vztahů, aktivit a iniciativ na lokální i mezinárodní úrovni s komunitami a mezi komunitami, které byly vytvořené všemi lidmi a subjekty zajímajícími se o rozvoj duchovního
poznání;
o) podporovat, organizovat a řídit vzdělávacích aktivity a účastnit se jich, včetně těch školních
a univerzitních, pomocí výzkumných projektů, koordinace, tréninku a kurzů sloužících pro
zopakování znalostí zaměřených na úplné využití lidského rozvoje a na pochopení přirozenosti
jednotlivce;
p) realizovat, přímo nebo prostřednictvím jiných organizací založených za tímto účelem, projekty
mezinárodní spolupráce zaměřené na ochranu tradičního vědění a podporu místních komunit,
zejména v oblastech osídlených tibetskými etnickými skupinami a všeobecně v rozvojových
zemích;
q) podporovat veřejný dialog na témata jako je zachování tradičního vědění a lékařských tradic;
r) podporovat práci lidí uvnitř a vně Sdružení přispívajících k prosazování těchto cílů, pomocí
udílení odměn, poskytování grantů, šířením a publikováním jejich úspěchů a dalšími vhodnými způsoby;
s) podporovat a propagovat vydavatelské iniciativy související s posláním Sdružení;
t) vydávat věstníky, recenze, informační materiály a periodika o aktivitách Komunity
dzogčhenu;
u) prostřednictvím aktivity kvalifikovaných lékařů šířit využití technik orientální medicíny, obzvláště té tibetské, a dále zajišťovat přípravu a balení potřebných léčiv, v souladu se současně
platnými regulacemi této činnosti;
v) podporovat komerční, řemeslnické a pracovní aktivity členů Sdružení;
w) spravovat vlastnictví a užití ochranných známek, log a obchodních značek náležejících Mezinárodní komunitě dzogčhenu a dalších ochranných známek, log a obchodních značek, pokud
takové existují;
x) řídit vlastnictví všech webových domén týkajících se poslání a aktivit Sdružení.

Cíle Sdružení jsou uskutečňovány skrze závazek jeho členů studovat a aplikovat znalosti obsažené
v tantrách, lunzích a upadéšách dzogčhenu. Členové Komunity dzogčhenu se uznávají jako vadžra
bratři a sestry a společně spolupracují v harmonii, v duchu učení dzogčhenu a na dobrovolné bázi.
Sdružení může spolupracovat s dalšími subjekty za účelem rozvoje iniciativ slučitelných s vlastními
institucionálními cíly. Avšak musí zůstat zcela nezávislé na vládních institucích, veřejných a soukromých podnicích a všech dalších orgánech.
Jeho organizační struktura, aktivity a spolupráce mezi jeho členy jsou inspirovány a vedeny pochopením principů nauky dzogčhenu.
Vztahy mezi jeho členy a vztahy Sdružení s ostatními jednotlivci a institucemi jsou řízeny na základě
pochopení principu specifických závazků nazývaných samaja, tak jak jsou vysvětleny v systému
vadžrajánového buddhismu a nauk dzogčhenu.
K dosažení svých primárních cílů může Sdružení vedle výše zmíněných specifických aktivit dále
podnikat jakoukoliv aktivitu, včetně komerční, pokud se vztahuje k těm výše uvedeným a/nebo je doplňuje, a také vykonat všechny činy a uzavřít jakékoliv transakce týkající se movitého či nemovitého
majetku a financování, které mohou být nezbytné nebo užitečné pro dosažení cílů Sdružení nebo
v souvislosti s účelem Sdružení.
K dosažení stanovených cílů se může Mezinárodní komunita dzogčhenu zapojit do veřejných a soukromých organizací na národní či mezinárodní úrovni, podporovat skupiny a setkání a přičlenit se
k institucím a organizacím včetně obchodního podnikání, pokud to pokládá za učitečné pro splnění
svých společenských cílů. Může propagovat a/nebo podporovat nadace, studijní centra, nakladatelství
a propagační iniciativy, a všeobecně podniknout jakoukoliv aktivitu, která není v rozporu s povahou
Sdružení.
K dosažení cílů se Mezinárodní komunita dzogčhenu zavazuje podporovat získávání finančních zdrojů
pro zajištění úspěšné realizace aktivit nevládní organizace ASIA a institutu International Shang Shung
Institute.
Mezinárodní komunita dzogčhenu se zavazuje zajistit koordinaci těchto subjektů mezi sebou navzájem
pomocí Mezinárodního gakyilu a dále usnadnit jejich komunikaci s jakýmkoliv dalším subjektem kdekoliv na světě majícím stejné a sdílené cíle.
Tímto se usnesla vytvořit síť Sdružení tvořenou skupinami jednotlivců, kteří sdílejí její zásady a poslání a kteří mají v úmyslu rozvíjet společné kulturní a duchovní zájmy. Hlavní sídla Sdružení
v konkrétní geografické oblasti se nazývají Gar. Základní sídla Sdružení se nazývají Ling.
Čl. 4
ČLENSTVÍ
Členové Mezinárodní komunity dzogčhenu jsou lidé zabývající se studiem a praktikováním nauky
dzogčhenu, kteří si požádají o členskou kartu a jejichž členství je oficiálně uznáno na základě rozhodnutí Mezinárodního gakyilu. Musí rovněž dodržovat pravidla stanovená v těchto stanovách a všech
doplňkových dokumentech dostupných v centrále Sdružení a tam, kde je legálně založeno jakékoliv

Sdružení komunity dzogčhenu, také jeho regulační ustanovení. Proces pro vyžádání členské karty
a platbu členského poplatku, jakékoliv varianty členského poplatku, informace, na jejichž základě se
orgány Sdružení zabývají přijetím nebo zamítnutím žádosti o členství a způsoby jejího zamítnutí,
včetně jakýchkoliv jiných podmínek členství, jsou upřesněny v Členských nařízeních Mezinárodní komunity dzogčhenu.
Zakládající členové, řadoví členové a čestní členové jsou součástí Sdružení.
Zakládající členové jsou ti členové, kteří založili Sdružení.
Řadoví členové jsou osoby zavázané platit roční poplatek, stanovený Mezinárodním gakyilem, po celé
období jejich spojení se Sdružením. Osoba mající zájem se může stát členem, když přijala Stanovy
Sdružení, Místní nařízení a Členská nařízení a účastnila se aktivit Sdružení a následovala nauku
dzogčhenu duchovního mistra Komunity tři roky před podáním žádosti o členství.
Čestní členové jsou osoby, subjekty a instituce, které zásadním způsobem přispěly svou prací k významnému rozvoji Sdružení nebo jeho institucionálních aktivity. Čestní členové mají stálou funkci
a jsou zproštěni platby ročních poplatků.
Všeobecně, členství ve Sdružení pro fyzické osoby je podmíněno podepsáním prohlášení potvrzujícím:
kompletní osobní údaje člena;
přijetí Stanov a Směrnic Sdružení;
sdílení cílů navržených Sdružením a závazek dodržovat jeho Stanovy a Směrnice
přijetí souhlasu, který se týká způsobu nakládání s osobními údaji
souhlas se zpracováním osobních údajů pro institucionální nebo administrativní účely;
souhlas člena platit roční poplatek;
Přijatý člen je zapsán do rejstříku členů uchovávaného v centrále Sdružení.
Mezinárodní gakyil může podle svého vlastního uvážení zrušit jakékoliv nové členství během šesti
měsíců následujících po první registraci v rejstříku členů, a to i bez udání důvodu tohoto zrušení.
Členství ve Sdružení opravňuje členy s právní způsobilostí hlasovat na shromáždění sanghy o schválení či změně Stanov či Směrnic, stejně tak jako o jmenování orgánů Sdružení.
Od každého člena Sdružení se vyžaduje platit poplatek, jehož výše je pevně stanovena Mezinárodním
gakyilem. Mezinárodní gakyil stanovuje každý rok výši poplatku pro každou jednotlivou kategorii
členů, včetně zvážení možnosti redukovaných poplatků pro členy se speciálními charakteristikami,
jako jsou například důchodci, studenti nebo nezaměstnaní.
Členský poplatek je nepřevoditelný a nevratný.
V rámci současných Stanov mají členové Mezinárodní komunity dzogčhenu právo:
a) volit nebo být zvoleni do jakékoliv organizační struktury Sdružení na základě principu jednoduchého hlasování (kdy každý hlasující hlasuje pouze pro jednoho kandidáta a vyhrává kandidát s největším počtem hlasů);
b) schválit rozvahu; a

c)

účastnit se shromáždění Sdružení a všech jeho aktivit, jak je v tomto dokumentu stanoveno.

Další sdružení nebo subjekty, které sdílejí stejné záměry, jako jsou záměry Asociace, se mohou připojit
ke Sdružení jako přidružení členové, způsobem stanoveným v Členských nařízeních Mezinárodní komunity dzogčhenu. V tomto případě je přidružení podřízeno usnesení Mezinárodního gakyilu v souladu s postupem vysvětleným v Členských nařízeních.
Budou mít právo účastnit se aktivit Sdružení s výslovným vyloučením práva volit.
Čl. 5
Členové ukončují členství ve sdružení odstoupením, vyloučením nebo smrtí.
Členství a status přidruženého člena je ztracen:
a) neplacením ročního členského poplatku;
b) neobnovením platby poplatku přidruženého člena nebo výslovným oznámením jménem přidruženého člena;
c) vyloučením z vážných důvodů, na příklad chováním nebo aktivitami v jasném rozporu s principy nebo záměry Sdružení, o kterém rozhodne Mezinárodní gakyil nebo gakyil garu tam, kde
existuje. Odvolání proti takovémuto vyloučení může být vzneseno na Kolegium ručitelů, dále
uváděným jako Kolegium geků (čl. 39 těchto Stanov).
Ověření platby členského poplatku nebo poplatku přidruženého člena musí být v souladu s tím, co je
stanoveno v Členských nařízeních. Členové lingu nebo garu, jehož činnost byla dočasně pozastavena
nebo zrušena, neztrácejí členský statut Mezinárodní komunity dzogčhenu.
Člen může být také vyloučen usnesením Mezinárodního gakyilu. Důvody pro vyloučení zahrnují neschopnost platit členský poplatek, porušení závazků pocházejících z těchto Stanov a ze Směrnic a také
počátek jiných závažných důvodů, které jsou neslučitelné s pokračováním členství ve Sdružení.
Vyloučení nabývá okamžité účinnosti od data oznámení příkazu k vyloučení, který by měl obsahovat
důvody, proč o vyloučení bylo rozhodnuto. V případě, že vyloučený člen nebude souhlasit s důvody,
které vedly k rozhodnutí o vyloučení, může se během 30 dnů proti tomuto oznámení odvolat ke Kolegiu geků (Kolegiu ručitelů), kteří oznámí své rozhodnutí do 60 dnů od podání žádosti.
Člen může kdykoliv odejít podáním písemného oznámení Mezinárodnímu gakyilu o svém přání odstoupit ze skupiny členů a nechat své jméno vyjmout z rejstříku členů. Odstoupení nabude účinnosti
počátkem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Mezinárodní gakyil obdržel oznámení o úmyslu
odchodu.
Čl. 6
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Mezinárodní komunita dzogčhenu je uspořádána následovně:
1. Sdružení Mezinárodní komunity dzogčhenu;
2. Hlavní sídla Mezinárodní komunity dzogčhenu v konkrétních geografických oblastech, zde
uváděná jako „gar“;
3. Místní centra v rámci jedné země, zde uváděná jako „ling“;

4.

Sdružení, nadace, studijní centra, univerzity, družstva, firmy a/nebo jiné další instituce založené, spoluzaložené, podporované a/nebo přidružené k Mezinárodní komunitě dzogčhenu.

Rozhodující, řídící, administrativní, koordinační a správní orgány Mezinárodní komunity dzogčhenu
jsou následující:
a) Duchovní mistr Komunity dzogčhenu, zde uváděný jako „prezident“;
b) „Mezinárodní shromáždění sanghy“, zde uváděné jako „Shromáždění“;
c) Mezinárodní správní rada, zde uváděná jako „Mezinárodní gakyil“ (složená minimálně ze 3
členů a maximálně z 9 členů navržených prezidentem a schválených Mezinárodním shromážděním sanghy), která nominuje mezi svými členy viceprezidenta, který přebírá právní zastupování Sdružení;
d) Mezinárodní výkonný ředitel (tam, kde byl nominován);
e) Správní rada garu, dále uváděná jako „gakyil garu“, založená tam, kde vznikl gar (nebo
podobná nezisková struktura) a bezpodmínečně regulovaná relativními stanovami v souladu
s těmito Stanovami. Gakyil garu nominuje mezi svými členy viceprezidenta, který tím přebírá
právní zastupování Sdružení;
f) Výkonný ředitel garu (tam, kde byl nominován);
g) Místní gakyil zodpovědný za řízení lingu, který jmenuje mezi svými členy viceprezidenta,
jenž tím přebírá právní zastupování Sdružení;
h) Ředitel lingu (tam, kde byl nominován);
i) Mezinárodní koordinační komise.
Čl. 7
MEZINÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SANGHY
Mezinárodní shromáždění sanghy je nejvyšší poradní orgán Mezinárodní komunity dzogčhenu. Roz hoduje o postupech organizace a schvaluje program práce a rozpočet organizace. Také volí prezidenta
a hlasuje o dalších důležitých záležitostech.
Všichni členové Mezinárodní komunity dzogčhenu mají právo účastnit se Mezinárodního shromáždění. Účastnit se mohou osobně nebo v zastoupení. Každý člen je oprávněn zastupovat maximálně devět
dalších členů.
Mezinárodní shromáždění sanghy se koná minimálně každý rok podle postupu stanoveného Mezinárodním gakyilem, podle přesně stanoveného pořadu jednání připraveného pro každé jednotlivé
shromáždění, s cílem úplného zavedení jeho institucionálních úkolů vyjmenovaných níže.
Mezinárodní shromáždění sanghy je svoláváno Mezinárodním gakyilem na základě jeho vlastní iniciativy nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů, kteří podají tuto žádost Mezinárodnímu gakyilu nebo
prezidentovi.
Shromáždění bude svoláno buď přímým písemným oznámením každému členovi, přeposláním dopisu,
faxu nebo emailu, zveřejněním oznámení alespoň 60 dní před stanoveným termínem schůzky v centrále Sdružení nebo zveřejněním v bulletinech Sdružení posílaných pravidelně členům a/nebo na
webových stránkách Sdružení.

Písemné oznámení by mělo obsahovat datum, místo a čas schůzky, stejně tak jako záležitosti určené
k diskuzi a také datum, místo a čas druhého hlasování, výslovně povoleného a předpokládaného, které
má být stanoveno na dobu nejméně dvacet čtyři hodin po prvním hlasování.
Řádná a mimořádná shromáždění dosahují rozhodnutí v prvním hlasování pomocí většiny stanovené
zákonem a ve druhém hlasování pomocí většiny hlasů těch, kteří jsou přítomni.
Shromáždění předsedá prezident Sdružení, který je taktéž předsedou Mezinárodního gakyilu. Prezi dent je v nepřítomnosti zastoupen místopředsedou Mezinárodního gakyilu a v jeho nepřítomnosti nejvyšším členem ve funkci Mezinárodního gakyilu.
V případech změny umístění hlavního sídla Sdružení, ukončení trvání Sdružení a likvidace aktiv Sdružení je vyžadován souhlas 75 % těch, kteřÍ mají hlasovací práva.
Pro případ jakékoliv změny těchto Stanov, nehledě na paragraf 21 italského občanského zákoníku, je
Shromáždění sanghy, řádné i mimořádné, řádně ustanoveno při prvním hlasování, pokud je počet přítomných členů vyšší než polovina počtu členů s právem hlasovat. Rozhodnutí ve všech věcech pořadu
jednání je platné na základě nadpoloviční většiny hlasů přítomných s právem hlasovat.
Shromáždění sanghy, řádné i mimořádné, je řádně ustanoveno při druhém hlasování s jakýmkoliv počtem přítomných členů s právem hlasovat. Rozhodnutí ve všech věcech pořadu jednání je platné na základě nadpoloviční většiny hlasů přítomných s právem hlasovat.
Usnesení týkající se změny Stanov musí být rozhodnuto na základě většiny stanovené pro mimořádné
shromáždění, nehledě na paragraf 21, podsekce 2 italského občanského zákoníku. Jméno Sdružení,
jeho poslání stanovené v článku 3 Stanov a také způsob použití aktiv v případě zrušení Sdružení
nemohou být změněny.
Rozhodnutí o zrušení Sdružení musí být schváleno ¾ (tříčtvrtinovou) většinou členů s právem hlasovat.
Sdružení jmenuje zapisovatele vybraného z členů nebo i nečlenů a také, je-li to nezbytné, dva sčítače
hlasů ze svých členů.
Rozhodnutí přijatá Shromážděním budou v písemném zápisu podepsaném prezidentem Shromáždění,
zapisovatelem a také sčítači hlasů, pokud byli ustanoveni.
Tam kde je to vyžadováno zákonem, případně tam, kde prezident uzná za vhodné, bude zápis sepsán
notářem, jehož nominuje prezident.
Mezinárodní shromáždění sanghy je zodpovědné za:
a) schvalování postupů Sdružení a jeho programu aktivit
b) sdílení sociálních informací
c) schvalování nominací členů Mezinárodního gakyilu navrhovaných prezidentem tak, jak určují
tyto Stanovy
d) schvalování nominací členů Rady auditorů navrhovaných prezidentem
e) schvalování nominací členů Kolegia geků navrhovaných prezidentem

f)

g)

schvalování pokynu Mezinárodního gakyilu a/nebo Mezinárodního prezidenta k jakýmkoliv
změnám Stanov, včetně změn lokace hlavního sídla Mezinárodního sdružení a také zrušení či
likvidace Sdružení
schvalování rozpočtu a konečné rozvahy fiskálního roku a schvalování rozhodnutí o vnitřním
rozdělení zisků či přebytků přijmů, jakkoliv nazývaných, stejně tak jako fondů, rezerv či kapitálu během celé doby trvání Sdružení, pokud tak umožňuje zákon či tyto Stanovy
Čl. 8
PREZIDENT

Prezident je duchovní mist Mezinárodní komunity dzogčhenu a držitel linie dzogčhenových nauk tak,
jak je specifikováno v článku 1 těchto Stanov. Úřadujícím prezidentem Mezinárodní komunity
dzogčhenu je Čhögjal Namkhai Norbu.
Prezident má zodpovědnost předávat dzogčhenové učení a celkově řídit Sdružení. Jeho zodpovědností
je také zajistit, že Sdružení naplňuje poslání vyslovené ve Stanovách. Prezidenta stanovuje Mezinárodní shromáždění sanghy a ten zůstává v úřadu po celou dobu života. Prezident má následující funkce:
a) získává a chrání aktiva Sdružení,
b) zajišťuje, aby Sdružení pracovalo na splnění svých poslání,
c) navrhuje Mezinárodnímu shromáždění sanghy kandidáty ke zvolení do Mezinárodního gakyilu,
d) navrhuje Mezinárodnímu shromáždění sanghy kandidáty ke zvolení do Rady auditorů,
e) navrhuje Mezinárodnímu shromáždění sanghy kandidáty ke zvolení do Kolegia geků,
f) navrhuje Shromáždění sanghy garů kandidáty ke zvolení do gakyilu daného garu,
g) ratifikuje jmenování Mezinárodního výkonného ředitele a jmenování výkonných ředitelů garů,
h) jmenuje svého zástupce, který se automaticky chopí pravomocí prezidenta v případě náhlé
a vážné neschopnosti prezidenta vykonávat úřad,
i) indikuje celokomunitnímu shromáždění sanghy jméno svého duchovního nástupce,
j) schvaluje strategický plán,
k) schvaluje pracovní plány Mezinárodního shromáždění a garů a také příslušné rozpočty
l) schvaluje postupy Sdružení,
m) monitoruje a zhodnocuje aktivity Sdružení,
n) mluví jménem Sdružení s veřejností a médii,
o) předsedá Mezinárodnímu gakyilu a gakyilům garů,
p) ratifikuje jmenování náhradníků členů Mezinárodního gakyilu, kteří z jakéhokoliv důvodu
přestali vykonávat svou funkci,
q) monitoruje normální fungování Mezinárodního gakyilu,
r) vykonává úkoly související s delegací a vnějšími vztahy, příslušející funkci prezidenta,
s) účastní se, s hlasovacími právy, schůzek gakyilu každého garu/lingu, osobně nebo v zastoupení,
t) účastní se podle práva všech shromáždění sanghy garů/lingů, osobně nebo v zastoupení.
Čl. 9
VICEPREZIDENT
Viceprezident vykonává právní zastoupení Sdružení vůči třetím stranám a u soudu při rokování o jakýchkoliv řádných či mimořádných správních záležitostech rozhodnutých Mezinárodním gakyilem

a k tomu má také všechna příslušná podpisová práva. Viceprezident koordinuje práci Mezinárodního
gakyilu.
V případě naléhavé potřeby může viceprezident vykonávat pravomoci Mezinárodního gakyilu po ratifikaci na první schůzce. Viceprezidentovy pravomoci a omezení jeho jednání, týkající se především
mimořádných správních záležitostí, jsou ustanoveny Mezinárodním gakyilem pomocí Směrnic.
Viceprezident je jmenován Mezinárodním gakyilem z jeho členů. Odvolání viceprezidenta může být
kdykoliv rozhodnuto Mezinárodním prezidentem a/nebo požadováno návrhem a následně odhlasováno
většinou členů Mezinárodního gakyilu a současně ratifikováno Mezinárodním prezidentem.
Čl. 10
MEZINÁRODNÍ GAKYIL
Mezinárodní gakyil je nejvyšší řídící orgán Mezinárodního sdružení. Napomáhá prezidentovi zajišťovat, aby práce a organizační systém Komunity dzogčhenu byly účinně realizovány v souladu s chápáním nauky dzogčhenu. Gakyil je nazván podle tradičního tibetského symbolu, kruhu s třemi
půlkruhy různých barev (žlutá, červená a modrá) v tomto pořadí odpovídajících tělu, hlasu/energii
a mysli jednotlivců.
Je složen alespoň ze tří členů.
Při zachování kolegiální povahy funkce Mezinárodního gakyilu je tento gakyil rozdělen do třech ob lastí kompetence. Každá oblast je reprezentována jednou barvou a měla by mít alespoň jednoho člena.
a)

Žlutá: Zabývá se správou aktiv Sdružení a představuje ekonomické a správní aktivity Komunity.

b)

Červená: Dohlíží na vývoj a řízení fyzických a organizačních struktur a zařízení potřebných
pro uskutečňování provozu Sdružení. Dozírá na hladké fungování provozních aktivit Sdružení
a konzistentní poskytování služeb. Dohlíží také na logistické služby a zavádění vnitřních řídících a správních systémů a postupů. Kontroluje nábor a řízení lidských zdrojů.

c)

Modrá: Zabývá se kulturními a vzdělávacími aktivitami. Dohlíží na všechny aktivity a iniciativy sloužící k podpoře předávání nauky dzogčhenu a souvisejících vědomostí. Propaguje příslušné specifické aktivity Sdružení a dozírá na publikační a komunikační aktivity Sdružení.

Setkání Gakyilu jsou považována za platně ustavená v případě, kdy jsou všechny oblasti zastoupeny.
Členové Gagyilu jsou voleni Mezinárodním shromážděním sanghy. Členové Sdružení, kteří by chtěli
být voleni, by měli předložit úřadujícímu Gakyilu písemný záměr spolu se svým životopisem, a to minimálně pět měsíců před datem konání Mezinárodního shromáždění sanghy. Kandidáti, kteří budou
moci být voleni do Mezinárodního společenství sanghy, jsou vybráni prezidentem a úřadujícím Gakyilem na základě jejich životopisu a příslušného písemného záměru.
Členové Mezinárodního gakyilu zůstávají v úřadu po dobu tří let.

Člen Mezinárodního gakyilu může být zvolen ve dvou po sobě následujících obdobích. Po svém
druhém období v úřadu nemůže být znovu zvolen (a) po dobu šesti let.
Rozhodne-li se člen odsoupit, musí toto rozhodnutí sdělit písemně Gakyilu. Odstoupení nabývá
platnosti okamžitě, jestliže většina členů Mezinárodního gakyilu setrvá v úřadu. Pokud tomu tak není,
odstoupení nabývá platnost, jakmile je tato většina znovu utvořena.
Prezident je předsedou Mezinárodního gakyilu. Členové Mezinárodního gakyilu jsou voleni Mezinárodním shromážděním sanghy na základě doporučení prezidenta. Pokud z jakéhokoliv důvodu přestane jeden nebo více členů Mezinárodního gakyilu vykonávat svou funkci, Mezinárodní prezident
navrhne Mezinárodnímu gakyilu náhradního kandidáta. Tito noví členové zůstanou v úřadu do dalšího
Shromáždění. Pro případné účely znovuzvolení se částečné trvání funkce úřadu považuje za celý rok,
překročí-li šest měsíců.
Pokud není většina členů Gakyilu schopna se zapojit do fungování, zbývající členové v úřadu svolají
schůzku Shromáždění za účelem jejich náhrady.
Mezinárodní gakyil volí místopředsedu ze svých členů. Mezinárodní gakyil je svoláván místopředsedou Mezinárodního gakyilu písemným způsobem (včetně elektronické pošty), alespoň sedm dní předem, společně s nástinem programu jednání. V naléhavých situacích je dostačující upozornit na
schůzku jeden den předem. Mezinárodní gakyil rozhoduje na základě většiny přítomných. V případě
nerozhodného výsledku rozhodne hlas předsedy a v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
Přítomnost většiny členů úřadu je zapotřebí k tomu, aby byla rozhodnutí považována za platná.
Kdykoli je to nezbytné, Mezinárodní gakyil se může setkávat a rozhodovat za pomoci videokonference či telekonference. To je možné, pokud mají všichni členové možnost zasáhnout do diskuze a rozhodování a pokud podepíší zápis schůzky, či pošlou písemné potvrzení, že s tímto zápisem souhlasí.
Mezinárodní gakyil může dočasně delegovat všechny či některé ze svých pravomocí na ad hoc výbory,
na Mezinárodního výkonného ředitele a/nebo na jiné osoby při současném určení hranice jejich pravomocí.
Členové gakyilu nemají nárok na žádnou odměnu, kromě náhrady za doložené výdaje, které byly vynaloženy při hospodárném provádění povinností.
Mezinárodní výkonný ředitel je jmenován Mezinárodním gakyilem a může být zván na schůzky Mezinárodního gakyilu, ovšem bez práva hlasovat.
Čl. 11
Kromě úkolů zmíněných výše v těchto Stanovách, je Mezinárodní gakyil dále zodpovědný za:
a) dohled nad řádnou i mimořádnou správou Mezinárodního sdružení,
b) přezkoumání a schvalování rozvahy a sociálních informací tak, jak praví čl. 44 těchto Stanov,
aby mohly být předloženy ke schválení Mezinárodnímu shromáždění sanghy,
c) rozhodování o ročním a tříletém akčním plánu a odhadech rozpočtů,
d) zřízování postupů pro členství a přidružení, které budou brát v úvahu specifické socio-ekonomické či jazykové situace,

e)

přezkoumání aktivit a rozhodnutí přijatých gakyily jednotlivých garů tak, aby byl zajištěn
soulad s postupy Sdružení, při užití veškerých pravomocí přidelených těmito Stanovami,
f) předkládání návrhů na zřízení nových lingů a garů prezidentovi,
g) předkládání návrhů prezidentovi na ukončení fungování gakyilu garů, pokud jejich existence
není nadále odůvodnitelná na základě jejich aktivit a vývoje Sdružení,
h) schvalování zavádění takových způsobů organizace mezi jednotlivými lingy, které umožní zefektivnit jejich fungování, a to ve státech, kde není žádný gakyil garu,
i) informování lingů o strategických cílech Sdružení, hlavních iniciativách a národních
kampaních, pokud v daném státu není žádný gakyil garu. Tento úkol může být delegován na
gakyil nejbližšího garu,
j) zřizování mezinárodních a národních ad hoc výborů a poradních výborů, tvořených experty,
jejichž povinností bude navrhovat postupy, programy a iniciativy sloužící k naplnění cílů
Mezinárodního sdružení,
k) jmenování členů Mezinárodního koordinačního výboru (čl. 13 těchto Stanov),
l) svolávání schůzky Mezinárodního koordinačního výboru,
m) svolávání Mezinárodního shromáždění sanghy a příprava nařízení, která budou předložena
Shromáždění,
n) návrhy jmenování zástupců Sdružení k účasti ve veřejných a soukromých orgánech a institucích, jejichž je Sdružení součástí nebo ve kterých má na to právo,
o) rozhodování o odvolání členů úřadu jakéhokoliv lingu, garu nebo Mezinárodního gakyilu
v případech, kdy nevykonávají své povinnosti, či organizují nebo provádějí aktivity, které jsou
Mezinárodním gakyilem považovány za škodlivé, neslučitelné s Mezinárodní komunitou
dzogčhenu nebo v protikladu k ní,
p) rozhodování o uzavření neaktivních lingů nebo zrušení lingů jen v případech, kde to není zodpovědností gakyilu příslušného garu,
q) zvaní zástupců Sdružení k diskuzi nad problémy, jež se týkají oblastí jejich zájmů a kompetencí, tito pozvaní zástupci mohou vyjadřovat své názory, které ovšem nebudou brány jako závazné,
r) schvalování předpisů obsahujících zásady a prostředky administrativního řízení a vedení
účetnictví Sdružení, stejně tak jako vypracování, zveřejňování a schvalování rozpočtů a rozvah Sdružení,
s) schvalování předpisů a protokolů pro provoz lokálních i mezinárodních úřadů a aktivity Sdružení,
t) definování, vybudování a řízení zavádění značky Mezinárodní komunity dzogčhenu,
u) ověřování dodržování Stanov a nařízení a prosazování jejich reformování u prezidenta a Celokomunitního shromáždění sanghy v případě, kdy je to považováno za nutné,
v) zřizování pravomocí výkonného ředitele a jejich omezení, za pomoci směrnice, především pro
případy mimořádné správy,
w) účast na shromážděních Sdružení garů, pokud je to považováno za nutné a/nebo na základě
doporučení Mezinárodního prezidenta,
x) zajišťování, že všechny gary a lingy Mezinárodní komunity dzogčhenu slouží poslání a účelu
Mezinárodní komunity dzogčhenu v souladu s principy dzogčhenového učení,
y) nominování viceprezidenta ze svých členů, který bude Sdružení právně zastupovat.
Čl. 12
Mezinárodní výkonný ředitel

Mezinárodní gakyil se může rozhodnout, je-li to zapotřebí, svěřit řízení každodenního provozu Sdružení výkonnému řediteli. Jmenování Mezinárodního výkonného ředitele navrhuje Mezinárodní gakyil
a podpisem stvrzuje Mezinárodní prezident.
Mezinárodní výkonný ředitel podléhá Mezinárodnímu gakyilu, řídí veškerý každodenní provoz Sdružení, včetně dozoru nad zaměstnanci, monitorování programů a financí, trvalé udávání směru postupu,
informování a podávání zpráv o stavu provozu Sdružení Mezinárodnímu gakyilu.
Mezinárodnímu výkonnému řediteli může být prezidentem nebo Mezinárodním gakyilem udělena
pravomoc zastupovat Mezinárodní sdružení v konkrétních vymezených záležitostech.
Mezinárodní výkonný ředitel má následující úkoly:
a) řídit uvádění nařízení Mezinárodního gakyilu do praxe a každodenní řízení provozních aktivit
mezinárodního Sdružení ve shodě s těmito nařízeními,
b) zajišťovat koordinaci Mezinárodní komunity dzogčhenu pomocí úzké spolupráce se všemi orgány Sdružení na lokální i mezinárodní úrovni,
c) zajišťovat, že finanční a ekonomické výkazy, rozpočty, rozvahy a příslušné pracovní plány budou připravené řádně a včas,
d) zápis jednání Mezinárodního gakyilu,
e) řízení smluvních závazků s úvěrovou institucí jménem Mezinárodního sdružení,
f) řízení lidských zdrojů Sdružení.
Pravomoci a omezení Mezinárodního výkonného ředitele jsou ustanoveny Mezinárodním gakyilem
pomocí Směrnic.
Čl. 13
Mezinárodní koordinační výbor
Mezinárodní koordinační výbor je instituce sloužící jako hlavní fórum pro koordinaci a dialog mezi
jednotlivými sdruženími, družstvy, institucemi a skupinami patřícími do Mezinárodní komunity
dzogčhenu nebo s ní sdruženými.
Rolí Mezinárodního koordinačního výboru je usnadňovat mezinárodní koordinaci a zvýšit vzájemné
přínosy mezi výše vyjmenovanými subjekty. Jedná jako poradní orgán pro záležitosti Sdružení a jeho
aktivity.
Výbor je tvořen členy s automatickým právem na členství a členy jmenovanými prezidentem a Mezinárodním gakyilem.
Automatické právo na členství mají členové Mezinárodního gakyilu. Gakyil každého garu má právo
mít alespoň dva zástupce v Mezinárodním koordinačním výboru. Na schůzky Mezinárodního koordinačního výboru jsou také automaticky zváni prezident Rady auditorů, prezident Kolegia ručitelů
a Mezinárodní výkonný ředitel. Členové mezinárodních poradních orgánů dle článku 36 Stanov jsou
také zváni na schůzky Mezinárodního koordinačního výboru. Členy Mezinárodního koordinačního výboru jsou také zástupci sdružení ASIA a institutu International Shang Shung Institute. Pokud v garu
některé země není žádný gakyil, připadá Mezinárodnímu gakyilu určit způsob a podmínky zajištění
zastoupení dané země v Mezinárodním koordinačním výboru při zohlednění strategických a rozvojových potřeb Sdružení.

Čl. 14
Mezinárodní koordinační výbor je svoláván Mezinárodním gakyilem alespoň jednou za tři roky. Musí
být svolán písemnou výzvou (přičemž se počítá i výzva elektronická) alespoň 30 dní před schůzkou,
společně s udáním informací o datu, místě a programu jednání. Mezinárodní koordinační výbor musí
být taktéž svolán kdykoliv je to považováno za nezbytné, nebo když alespoň desetina členů mezinárodního Sdružení podá rozumnou žádost, aby tak bylo učiněno.
Čl. 15
K výše zmíněným úkolům Mezinárodního koordinačního výboru dále patří:
a) projednávání hlavních problémů, kterým čelí Mezinárodní komunita dzogčhenu, s cílem více
podpořit výukové aktivity duchovního mistra a zvýšit úroveň koordinace aktivit Sdružení,
b) navrhovat Mezinárodnímu gakyilu prostředky pro zlepšení koordinace mezi skupinami a organizacemi v různých státech,
c) podpora Mezinárodnímu gakyilu při tvorbě strategií komunikace a získávání finančních
prostředků,
d) podpora koordinace a rozvoje iniciativ, projektů a aktivit propagovaných sdružením ASIA, institutem International Shang Shung Institute a/nebo jakoukoliv organizací založenou Mezinárodní komunitou dzogčhenu nebo s ní spřízněnou,
e) podpora komunikace mezi členy Sdružení v různých státech, také s cílem optimalizovat
a usnadnit využití zdrojů.
Na schůzkách se rozhoduje na základě prosté většiny přítomných, je-li alespoň polovina členů přítomna. Pokud to je nutné, může se Mezinárodní koordinační výbor scházet a rozhodovat pomocí
videokonference nebo telekonference nebo elektronické pošty, za podmínky, že všichni členové mají
možnost zúčastnit se diskuze a rozhodování.
Každý jednotlivý člen Mezinárodního koordinačního výboru v něm zastupuje situaci Sdružení ve
vztahu k jeho vlastnímu státu, geografické oblasti, ogranizaci, skupině apod. Tím pádem také každý
takový člen navrhuje Mezinárodnímu koordinačnímu výboru projekty a iniciativy týkající se jeho/její
vlastní oblasti a zároveň zpětně tuto svou oblast či skupinu informuje o rozhodnutích a plánovaných
postupech, které Mezinárodní koordinančí výbor navrhuje Mezinárodnímu gakyilu.
Čl. 16
Mezinárodní gakyil nahradí člena Mezinárodního koordinačního výboru, jestliže důvod jeho
jmenování pozbyl platnosti či z jiných důvodů, jsou-li tyto důvody opodstatněné.
Čl. 17
ČESTNÝ PREZIDENT GARU
Čestným prezidentem garu je duchovní učitel Mezinárodní komunity dzogčhenu a prezident Mezinárodního sdružení.

Čl. 18
VICEPREZIDENT GARU
Viceprezident garu právně zastupuje Sdružení ve vztazích s třetími stranami a u soudu při jakémkoliv
rozhodování o řádných i mimořádných administrativních záležitostech rozhodnutých gakyilem garu,
a k tomu má všechna příslušná podpisová práva.
V případech naléhavé potřeby může viceprezident výkonávat pravomoci gakyilu garu na základě písemného potvrzení na první schůzce. Viceprezidentovy pravomoci a omezení, obzvláště ta týkající se
mimořádných správních záležitostí, jsou ustanoveny gakyilem garu pomocí Směrnic.
Viceprezident je vybrán a jmenován gakyilem garu z jeho členů. Jeho sesazení z pozice viceprezidenta
může být kdykoliv rozhodnuto Mezinárodním prezidentem a/nebo na podnět po odhlasování většinou
členů gakyilu garu a po písemném potvrzení Mezinárodním prezidentem.
Čl. 19
GAKYIL GARU
Gakyil garu je zastupitelský a koordinační orgán pro všechny členy a všechny organizační struktury
Mezinárodní asociace v dané geografické oblasti definované Mezinárodním gakyilem. Je ustanoven po
tom, co je na žádost prezidenta členy Mezinárodní komunity dzogčhenu založen gar, hlavní sídlo
Sdružení v dané geografické oblasti. Gakyil garu je tvořen alespoň třemi členy Mezinárodní komunity
dzogčhenu tak, jak to určují příslušné Stanovy. Zřízení gakyilu nového garu se provádí na žádost ak tivních členů po návrhu prezidenta Mezinárodní komunity dzogčhenu, který má právo pozastavit nebo
ukončit existenci gakyilu existujícího garu za podmínek uvedených v těchto Stanovách.
Členové gakyilu garu nemají nárok na žádný druh odměny kromě náhrad doložených výdajů, které
byly hospodárně vynaloženy při plnění jejich povinností.
Čl. 20
Vztahy mezi gakyilem každého garu, Mezinárodním gakyilem a Mezinárodním prezidentem jsou
upraveny těmito Stanovami, stanovami garu a také příslušným protokolem podepsaným oběma orgány. Protokol opravňuje gakyil garu užívat ochranné známky Mezinárodní komunity dzogčhenu, loga
a značky za podmínek stanovených v Kodexu použití ochranných známek, log a značek Mezinárodní
komunity dzogčhenu.
Každý gar má právo na část členských poplatků k financování svých aktivit, která je definována Mezinárodním gakyilem po konzultaci s gakyilem garu a stanovena na základě Členských nařízení.
Čl. 21
Úkoly gakyilu garu jsou následující:
a) dohled nad zaváděním usnesení Mezinárodního shromáždění sanghy a rozhodnutí Mezinárodního gakyilu s cílem zajistit harmonický rozvoj Sdružení v příslušné geografické oblasti,
b) koordinovat a organizovat místní a mezinárodní aktivity ve shodě s jednotlivými místními
Stanovami a také vymezit postup pro udělení členství ve shodě s Mezinárodním gakyilem
a v souladu s Členskými nařízeními Mezinárodní komunity dzogčhenu,

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

i)
j)
k)

podporovat rozvoj Mezinárodní asociace pomocí svých vlastních finančních zdrojů,
ustanovit vztahy a spolupracovat s veřejnými orgány, sdruženími, nevládními organizacemi
a komunikačními médii, jejichž funkce poslouží cílům Sdružení,
informování přidružených lingů o strategických cílech Sdružení, jeho hlavních iniciativách
a kampaních garu,
povolovat zakládání nových lingů a rozhodovat o uzavření neaktivních lingů nebo ukončení
fungování lingů z legitimních důvodů,
upravovat směrnice ve stanovách příslušného garu, které řídí fungování a správu Sdružení ve
shodě s mezinárodními Stanovami,
připravit a předložit roční plán prací a příslušné rozpočty Mezinárodnímu gakyilu
(konečné rozvahy finančního roku a rozpočet na rok následující musí být předloženy alespoň
jeden měsíc před stanoveným datem Celokomunitního shromáždění sanghy daného garu),
posílat alespoň každé čtvrtletí Mezinárodnímu gakyilu členská data všech nových členů a také
data o každém novém lingu,
dohlížet nad užíváním ochranných známek, log a značek v dané oblasti a ihned informovat
Mezinárodní gakyil v případě jejich chybného užití,
jmenovat ze svých členů viceprezidenta garu, který bude zastupovat Sdružení v právním
smyslu.
Čl. 22
VÝKONNÝ ŘEDITEL GARU

Je-li to nutné, může gakyil garu svěřit řízení kažodenních provozních aktivit Sdružení výkonnému ře diteli garu. Jmenování výkonného ředitele garu navrhuje gakyil garu a svým podpisem stvrzuje Mezinárodní prezident a/nebo Mezináordní gakyil. Výkonný ředitel podlého gakyilu garu a řídí všechny
každodenní provozní aktivity Sdružení včetně dozoru nad zaměstnanci, monitorování programů a financí, trvalé udávání směru postupu, informování a podávání zpráv o stavu provozu Sdružení gakyilu
garu.
Výkonnému řediteli garu může být Mezinárodním prezidentem nebo na žádost Mezinárodního gakyilu
nebo gakyilu garu udělena pravomoc zastupovat Sdružení v konkrétních otázkách.
Čl. 23
STANOVY GARU
Stanovy garu musí výslovně stanovit:
a) přesnou povahu Sdružení (nebo obdobné zřízené struktury) jako místní organizovanou strukturu Mezinárodní komunity dzogčhenu takovým způsobem, aby příslušenství k místní Komunitě
dzogčhenu pod určitým garem na úrovni jednotlivých členů zároveň znamenalo současné
členství v Mezinárodním sdružení,
b) soulad stanov s mezinárodními Stanovami a všemi jejich podpůrnými dokumenty dostupnými
v hlavním sídle Sdružení (např. Kodex použití ochranných známek, log a značek Mezinárodní
komunity dzogčhenu),
c) vymezení vztahů mezi garem a lingy,
d) každoroční konání Celokomunitního shromáždění sanghy garu k odsouhlasení rozvahy a rozpočtu a v případě potřeby také ke jmenování výkonných orgánů,
e) způsob identifikace kandidátů, kteří by měli zastupovat gar v mezinárodních výkonných orgánech,

f)
g)
h)

i)

skutečnost, že Mezinárodní prezident je zároveň čestným prezidentem garu,
určení jednoho či více správních orgánů a jejich zastupitelských pravomocí,
nepřenositelnost jakýchkoliv závazků přijatých gakyilem garu na Mezinárodní sdružení,
kromě konkrétních a zdokumentovaných výjimek pocházejících z podnětu Mezinárodního gakyilu,
poskytování ročního auditovaného finančního účetnictví a rozpočtu Mezinárodnímu gakyilu.
Čl. 24
LING, GAKYIL LINGU, VICEPREZIDENT LINGU

Ling je základní organizační strukturou Sdružení, ve které členové Sdružení provádějí jeho aktivity na
místní úrovni. Zřízení nového lingu schvaluje Mezinárodní gakyil a potvrzuje prezident, který zároveň
uděluje jméno lingu. Procentuální podíl ročních členských poplatků placených jeho členy náleží lingu
pro každý druh členství a v každé zemi, kde je Mezinárodní komunita dzogčhenu aktivní, na základě
podmínek stanovených v Členských nařízeních Mezinárodní komunity dzogčhenu. Pokud ling chce
být uzavřen, stane se neaktivním nebo z jakéhokoliv jiného řádně odůvodnitelného důvodu, je úkolem
Mezinárodního gakyilu nebo gakyilu příslušného garu, existuje-li, rozhodnout o alternativním
umístění výše zmíněného procentuálního podílu členských poplatků a také o přidělení členů uzavřeného lingu nějakému jinému lingu či přímo garu.
Čl. 25
K řízení lingu musí zakládající výbor podat formální žádost Mezinárodnímu gakyilu. Pokud Mezinárodní gakyil po konzultaci s prezidentem žádost schválí, ling se stane součástí sítě lingů příslušejících
k danému garu. Může lingu také povolit používání ochranné známky, loga a značky Mezinárodní komunity dzogčhenu v souladu s podmínkami jejich užití uvedenými v těchto stanovách a v přiloženém
Kodexu použití ochranných známek, log a značek Mezinárodní komunity dzogčhenu. Mezinárodní gakyil může z legitimních důvodů ukončit činnost lingu s následným okamžitým ukončením užívaní
ochranných známek, log a značek Mezinárodní komunity dzogčhenu, stejně tak jako uživání prostředků identifikace Sdružení.
K vytvoření formální žádosti o zřízení lingu musí existovat alespoň 9 registrovaných a platících členů
Mezinárodní komunity dzogčhenu, kteří mají oficiální sídlo, ve kterém se budou konat schůzky lingu.
Čl. 26
Ling je považován za aktivní, jakmile jsou jeho stanovy, včetně adresy sídla lingu, preventivně schválené Mezinárodním gakyilem, zákonně zaregistrované a jejich kopie byla přijata Mezinárodním gakyilem a také gakyilem příslušného garu, pokud existuje. Nejsou-li tyto podmínky splněny, může být ling
za určitých okolností stále považován za aktivní, pokud to uzná Mezinárodní gakyil nebo Mezinárodní
prezident.
Čl. 27
Úkoly lingu jsou následující:
a) propagovat poslání sdružení Mezinárodní komunity dzogčhenu,
b) podporovat a usnadňovat předávání nauk, studium a praktikování dzogčhenových nauk a souvisejících disciplín,

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

podporovat a usnadňovat práci duchovního učitele Komunity dzogčhenu a dalších instruktorů
Komunity dzogčhenu v místě, kde je ling ustanoven,
rozvíjet kolem sebe místní síť jednotlivců, kteří sdílejí principy Mezinárodní komunity
dzogčhenu a společně spolupracují k podpoře dzogčhenových nauk. Tato síť je místní komunitou Mezinárodní komunity dzogčhenu,
hledat vhodná místa k uskutečňování aktivit Sdružení,
organizovat události, kurzy a semináře související s posláním Sdružení,
vytvořit vztahy a spolupráci s veřejnými orgány, soukromými sdruženími a komunikačními
médii za účelem přispět k naplnění poslání Mezinárodní komunity dzogčhenu,
spolupracovat s ostatními sdruženími či jinými subjekty v iniciativách s cílem podpořit tibetskou kulturu,
vytvořit a udržovat vztahy na bázi spolupráce s ostatními lingy,
zavést aktivity sloužící k propagaci a podpoře projektů a programů Sdružení na lokální i mezinárodní úrovni.
Čl. 28

Celokomunitní schůze členů každého lingu je tvořena všemi těmi, kteří jsou v daném lingu registrování a zaplatili členský poplatek. Celokomunitní shromáždění sanghy je svoláváno alespoň jednou
ročně ke schválení rozvahy lingu, jeho finančních výkazů a programu aktivit. Každý člen musí obdržet
písemné oznámení obsahující program jednání schůze alespoň sedm dní před schůzí. K tomu může být
použita též elektronická pošta. Celokomunitní shromáždění sanghy lingu je svoláno gankyilem lingu
z jeho vlastní iniciativy nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů, kteří tuto žádost podají gakyilu
lingu nebo prezidentovi.
Řádná i mimořádná shromáždění příjímají rozhodnutí v prvním hlasování zákonem stanovenou většinou hlasů a ve druhém hlasování většinou hlasů přítomných.
Čl. 29
Ling je řízen gakyilem lingu, který je tvořen alespoň třemi členy. Gakyil lingu zastupuje ling a je zodpovědný za aktivity, které vykonává, a za jakékoliv závazky vůči třetím stranám vně Sdružení. Gakyil
lingu zastupuje Sdružení v oblasti, kde se ling nachází, a je zodpovědný, kromě již výše uvedeného, za
používání ochranných známek, log a obchodních značek Sdružení dle principů a pomocí prostředků
ustanovených v těchto Stanovách a také Kodexu použití ochranných známek, log a značek Mezinárodní komunity dzogčhenu. Úkoly lingu a gakyilu lingu budou blíže specifikovány v jejich vlastních
stanovách.
Čl. 30
Gakyil lingu je dále zodpovědný za:
a) organizování místních aktivit Sdružení a členství ve Sdružení,
b) zastupování Sdružení ve vztazích s veřejnými entitami, institucemi a komunikačními médii
v dané oblasti, kam ling spadá,
c) svolávání Celokomunitního shromáždění sanghy lingu,
d) přípravu výroční zprávy k předložení Celokomunitnímu shromáždění sanghy a zajišťování vedení účtů lingu a dalších povinně vedených záznamů, stejně tak jako seznamu jeho členů,

e)
f)

g)

podporování a zavádění všech iniciativ, které byly přijaty Mezinárodním gakyilem a gakyilem
příslušného garu a které mohou být v některých případech závazné a povinné,
kontrolu užívání ochranných známek, log a značek Mezinárodní komunity dzogčhenu v oblasti daného lingu a neprodlené upozornění Mezinárodního gakyilu nebo gakyilu příslušného
garu, pokud existuje, v případě, že je jejich užití považováno za nesprávné,
pravidelné předkládání pracovních plánů, zpráv, rozpočtů a rozvah Mezinárodnímu gakyilu
a také gakyilu příslušného garu, pokud existuje.
Čl. 31

Gakyil lingu je volen Celokomunitním shromážděním sanghy lingu, jež zároveň určí počet jeho členů.
Délka vykonávání úřadu je stanovena na dva roky. Členové gakyilu lingu v nově vzniklém lingu jsou
jmenováni zakládajícím výborem a později potvrzeni či nahrazeni jinými členy navrženými Celokomunitním shromážděním sanghy daného lingu. Do doby jednoho měsíce od jmenování musí členové
gakyilu lingu podepsat dokument, který ve shodě s těmito Stanovami upravuje podrobnosti vztahu
lingu k Mezinárodnímu gakyilu a ke gakyilu garu, pokud existuje. Tato dohoda je sepsána Mezinárodním gakyilem a bere v úvahu specifická pravidla a směrnice ve stanovách garu a také zeměpisné
umístění lingu, tam kde je to vhodné. Schůzky gakyilu lingu jsou svolávány viceprezidentem gakyilu
lingu pomocí písemného nebo ústního sdělení, obvykle alespoň tři dny před plánovaným dnem schůzky. Aby přijatá rozhodnutí byla platná, musí na schůzce být přítomna většina členů gakyilu. Rozhodnutí se přijímají hlasováním ve prospěch návrhu většinou členů přítomných na schůzce.
Doba trvání mandátu gakyilu lingu trvá dva po sobě následující roky. Členové gakyilu lingu mohou
zůstat v úřadu až dvě po sobě následující doby trvání mandátu, po jejichž uplynutí nemohou být znovu
zvoleni po dobu alespoň čtyři roky.
Čl. 32
Gakyil lingu je koordinován viceprezidentem gakyilu, jehož gakyil vybírá a jmenuje ze svých členů.
Tomu je svěřeno právní zastupování lingu. Viceprezident lingu předsedá gakyilu lingu a jeho úkolem
je koordinovat práci gakyilu lingu, pokud jde o:
a) plánování aktivit lingu,
b) přípravu výroční zprávy,
c) svolávání celokomunitního shromáždění členů, když je to zapotřebí,
d) přípravu vnitřních pravidel a směrnic, které nejlepším způsobem poslouží běhu a správě lingu,
e) koordinaci správních aktivit pomocí nařízeních a směrnic stanovených Mezinárodním gakyilem a gakyilem příslušného garu, pokud existuje,
f) zhodnocení správnosti používání loga Mezinárodní komunity dzogčhenu v místě lingu.
Čl. 33
VÝKONNÝ ŘEDITEL LINGU
Pokud je to nezbytné, může gakyil lingu svěřit řízení každodenních provozních aktivit Sdružení vý konnému řediteli. Jmenování výkonného ředitele lingu navrhuje gakyil lingu a svým podpisem
stvrzuje Mezinárodní prezident a/nebo Mezinárodní gakyil. Výkonný ředitel podléhá gakyilu lingu,
řídí všechny každodenní provozní aktivity Sdružení včetně dozoru nad zaměstnanci, monitorování
programů a financí, trvalého udávání směru postupu, informování a podávání zpráv o stavu provozu
Sdružení gakyilu lingu.

Výkonnému řediteli lingu může být prezidentem, nebo na žádost Mezinárodního gakyilu a gakyilu
lingu, udělena pravomoc zastupovat Sdružení ve specifických otázkách.
Čl. 34
STANOVY LINGU
Stanovy lingu musí výslovně stanovit:
a) přesnou povahu místního Sdružení (nebo obdobné zřízené struktury) jako místní organizovanou strukturu Mezinárodní komunity dzogčhenu takovým způsobem, aby příslušnost
k místnímu Sdružení na úrovni jednotlivých členů zároveň znamenala současné členství
v Mezinárodním sdružení,
b) soulad stanov lingu s mezinárodními Stanovami a všemi jejich podpůrnými dokumenty
dostupnými v hlavním sídle Sdružení (např. Kodex použití ochranných známek, log a značek
Mezinárodní komunity dzogčhenu) a se stanovami příslušného garu, pokud existuje,
c) vymezení vztahů mezi místním Sdružením a Mezinárodním sdružením a příslušným garem,
pokud existuje,
d) každoroční konání Celokomunitního shromáždění místní sanghy, odsouhlasení rozvahy a rozpočtu a každé dva roky k volbě výkonných orgánů,
e) způsob jmenování kandidátů, kteří by měli zastupovat místní Sdružení v mezinárodních výkonných orgánech,
f) určení jednoho či více správních orgánů a jejich zastupitelských pravomocí,
g) nepřenositelnost jakýchkoliv závazků přijatých gakyilem lingu na Mezinárodní sdružení ani na
příslušný gar, pokud existuje, kromě konkrétních a zdokumentovaných výjimek pocházejících
z podnětu Mezinárodního gakyilu.
Čl. 35
Gakyil příslušného lingu může navrhnout Mezinárodnímu gakyilu konkrétní výjimky ze směrnic
a atributů vyjádřených v této sekci.
Čl. 36
MEZINÁRODNÍ PORADNÍ ORGÁNY
Mezinárodní poradní orgány jsou vytvořeny rozhodnutím Mezinárodního gakyilu. Jejich úkolem je
hloubková studie, rozvoj a návrh postupů a strategií týkající se konkrétních problémů v oblasti zájmů
Sdružení takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že jsou řešeny v plném souladu s okolnostmi daného
státu. Jejich složení, provozní postupy a úkoly jsou určené Mezinárodním prezidentem společně
s Mezinárodním gakyilem.
Čl. 37
RADA AUDITORŮ A KOLEGIUM GEKŮ (KOLEGIUM RUČITELŮ)
Orgány pro ručení a kontroly Mezinárodního sdružení jsou: Rada auditorů a Kolegium geků (Kolegium ručitelů). Členové obou orgánů jsou voleni Mezinárodním shromážděním sanghy a členství trvá po
dobu tří let, přičemž mohou být znovuzvoleni. Oba orgány pro ručení a kontroly rozhodují na základě
prosté většiny a pokud je to nutné, pomocí pošty, elektronické pošty, telekonference apod.

Čl. 38
Rada auditorů je jmenována Mezinárodním shromážděním sanghy. Je tvořena maximálně třemi stálými členy a dvěma náhradníky, kteří mohou být nečleny Sdružení, kteří nejsou členy Mezinárodního
gakyilu a gakyilu garu a kteří nejsou manželem/manželkou či příbuzným členů Mezinárodního gakyilu
nebo gakyilu garu a/nebo prezidenta, až do čtvrtého stupně. V nejlepším případě jsou tito členové
jmenováni z takových jedinců, jak popisuje odstavec 2 nebo čl. 2397 italského Občanského zákoníku,
avšak také z prokazatelně vhodných pro vykonávání tohoto úřadu.
Členové Rady auditorů zůstávají jejími členy až do schválení rozvahy třetím rokem od jejich
jmenování a mohou být znovuzvoleni. Rada může být odvolána pouze z legitimních důvodů.
Auditoři se mohou zúčastnit schůzí Mezinárodního gakyilu a shromáždění členů, ovšem nemají žádné
právo hlasovat. Jsou povinni se zúčastnit schůzí Mezinárodního gakyilu, na kterých se vypracovává
a podepisuje rozpočet a finanční výkazy, a také na Mezinárodním shromáždění sanghy, kde se tyto
schvalují.
Auditoři zajišťují, že jsou účetní knihy řádně udržované, a tedy jejich finanční spolehlivost. Mohou
kdykoliv, a to i samostatně, provádět úkony a inspekce za účelem kontroly. Také předsedají správnímu
aparátu Sdružení a přezkoumávají a schvalují pomocí svého podpisu výroční finanční výkazy a výkaz
aktiv a závazků k předložení ke schválení Mezinárodnímu shromáždění sanghy.
Prezident Rady auditorů je trvale zván na schůzky Mezinárodního koordinačního výboru a je volen
z jeho členů.
Rada má za úkol ověřit že:
a) je dodržován zákon, Stanovy a zásady řádné správy,
b) účty jsou udržovány ve správnosti a jsou splněny daňové závazky,
c) finanční výkazy, rozvaha a psané účty souhlasí s údaji vedení.
Rada auditorů předkládá písemnou rozvahu Sdružení a zajišťuje, že je každoročně prováděn audit.
Čl. 39
Kolegium geků (Kolegium ručitelů) je orgánem statutárního ručení a rozhodčích pravomocí ve
vnitřních záležitostech a působí v celém mezinárodním rozsahu. Skládá se maximálně z pěti členů.
Prezident Kolegia geků je volen z jeho členů a je trvale zván na schůzky Mezinárodní koordinační komise.
Členové Kolegia geků jsou navrhování prezidentem a jmenováni Mezinárodním shromážděním
sanghy.
Kolegium geků vyšetřuje jakékoliv disciplinární záležitosti podané Mezinárodním gakyilem nebo ga kyily garů, ať už skupinami či jednotlivci. Po řádném vyšetřování rozhodne a do 60 dnů vydá písemné
usnesení obsahující důvody tohoto rozhodnutí.
Jakýkoliv formální spor vzniklý mezi členy a Sdružením nebo jeho správními orgány, bude postoupen
do kompetence Kolegia geků.

Kolegium ručitelů rozhoduje podle zásady ex bono et aequo,bez procesních formalit, a jejich rozhodnutí je považováno za konečné a závazné.
Čl. 40
Členové řídících a správních orgánů Mezinárodní dzogčhenové komunity na různých úrovních musí
přizpůsobit své chování a iniciativy okruhu zájmů Sdružení takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že
jejich vlastní zájmy nejsou upřednostněny při vykonávání ekonomických a odborných aktivit a že
z těchto aktivit nezískávají žádný osobní přínos. Mezinárodní gakyil má za úkol monitorovat a ověřovat jakékoliv eventuální nepatřičnosti a činit následná rozhodnutí po konzultaci se Kolegiu ručitelů.
Čl. 41
KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE
Mezinárodní gakyil dohlíží na vydávání jakýchkoliv forem komunikačních médií pro členy Mezinárodní dzogčhenové komunity. Také dohlíží na uveřejňování komunikačních materiálů v papírové
i elektronické formě, vydávaných národními Sdruženími s cílem zajistit, že jsou v souladu s posláním,
principy a obchodní značkou Mezinárodní dzogčhenové komunity.
Oficiální webové stránky pro celou Mezinárodní komunitu dzogčhenu určuje Mezinárodní gakyil.
Čl. 42
AKTIVA A ZDROJE
Aktiva Mezinárodní dzogčhenové komunity tvoří:
a) vlastní majetek a nemovitosti nabyté a/nebo vytvořené Sdružením jakýmkoliv způsobem fyzickými osobami nebo veřejnými či soukromými subjekty,
b) dary a dědictví,
c) příjmy pocházející z předcházejících položek, které jsou považovány za zdroje určené
k navýšení vlastních aktiv,
d) částky pocházející z nevyužitých tržeb, o kterých Mezinárodní gakyil rozhodl, že budou určeny k navýšení aktiv.
Veškerý příjem, který má Sdružení k dispozici k uskutečňování svého účelu pochází z:
a) příspěvků a náhrad,
b) členských poplatků,
c) tržeb či zisku z aktiv nebo hospodářské činnosti a obchodní činnosti související s jeho institucionální činností,
d) výtěžků veřejných sbírek,
e) jakýchkoliv jiných příjmů,
f) darů či příspěvků od veřejných i soukromých skupin, které nejsou výslovně určené k navýšení
aktiv,
g) plateb uskutečněných zakladateli a všemi těmi, kteří se podílejí na Sdružení,
h) ostatních příspěvků jakékoliv povahy, placených členy, fyzickými osobami, veřejnými či soukromými subjekty, určených k rozvoji činností se společenskými cíly, vykonanými ve shodě
s institucionálními cíly,
i) jakýchkoliv mimořádných příspěvků ustanovených Společenstvím, které pevně stanovuje
jejich výši.

Platby mohou proběhnout v jakémkoliv množství s výjimkou minimální platby, kterou ročně pevně
stanovuje Mezinárodní gakyil, a jsou zároveň považovány za dotace. V žádném případě, včetně případů ukončení činnosti Sdružení, smrti členů, jejich zániku, odchodu či vyloučení ze Sdružení, ani z jakéhokoliv jiného důvodu nebude obnos zaplacený Sdružení vrácen zpět.
Placený členský poplatek či příspěvek na členství nemůže být přeceněn a nedává právo k účasti na aktivech Sdružení ani na přebytcích příjmů. Konkrétně také nevytváří majetkovou účast ani vlastnictví
přenositelné na třetí strany dědictvím nebo odkázáním.
Aktiva, příspěvky a dary od veřejných a soukromých stran mají za cíl zajistit fungování Sdružení, naplnění jeho cílů a pokrytí jakýchkoliv schodků v provozních nákladech. Jakýkoliv nadbytek vzniklý po
pokrytí provozních nákladů musí být celý přidělen k další podpoře institucionálních cílů Sdružení. Jakékoliv, ať už přímé či nepřímé, rozdělování přebytků správy ve fondech, rezervách z provozních přebytků nebo kapitálu, je po celou dobu trvání života Sdružení zakázané. To neplatí pro případy, kdy je
takové přidělování nebo rozdělování požadované zákonem.
Čl. 43
OCHRANNÉ ZNÁMKY, LOGA A ZNAČKY
Jméno, ochranné známky, loga a značky Sdružení a další související ochranné známky, loga a značky
společně s příslušnými webovými doménami mohou být užity výlučně podle postupů stanovených
v těchto Stanovách a v Kodexu použití ochranných známek, log a značek Mezinárodní komunity
dzogčhenu. Členové Mezinárodní komunity dzogčhenu a gakyily lingů a garů musí dodržovat Kodex
použití ochranných známek, log a značek Mezinárodní komunity dzogčhenu v plném jeho znění. Jakákoliv případná úprava Kodexu použití ochranných známek, log a značek Mezinárodní komunity
dzogčhenu podléhá rozhodnutí Mezinárodního gakyilu a musí být stvrzena podpisem Mezinárodního
prezidenta.
Čl. 44
ÚČETNÍ OBDOBÍ, ÚČETNICTVÍ, ROZPOČET A SOCIÁLNÍ INFORMACE
Účetní období trvá od 1. ledna do 31. prosince.
Mezinárodní gakyil je zodpovědný za zřízení účetního systému, který bude kompletně a analyticky
reprezentovat provozní aktivity uskutečněné v každém finančním období sdružením Mezinárodní komunity dzogčhenu.
Pro každé účetní období musí být připravena roční závěrečná rozvaha. Musí zahrnovat finanční výka zy, dodatkové poznámky a zprávu o řízení Sdružení, jež bude náležitě vykreslovat jeho situaci pokud
jde o aktiva, ekonomiku a finance. Roční rozpočet, který musí být zároveň v souladu s ročním pracovním plánem Sdružení, musí být schválen Mezinárodním shromážděním sanghy do 31. prosince
předchozího roku.
Závěrečná rozvaha musí být schválena Mezinárodním shromážděním sanghy do čtyř měsíců od konce
finančního roku. Existují-li k tomu oprávněné důvody, může být datum schválení závěrečné rozvahy
posunuto až na šest měsíců od konce finančího roku.

Pro každé finanční období musí být společně se závěrečnou rozvahou předložena také vyčerpávající
popisná zpráva o všech aktivitách uskutečněných sdružením Mezinárodní komunity dzogčhenu.
Čl. 45
SLUŽBY ČLENŮ
Členové mohou v rámci Sdružení nabízet své služby, a to v souladu s ustanoveními současné legislativy týkající se práce a sociálního zabezpečení. Je potom na Radě ředitelů (Mezinárodní gakyil), aby
určila způsob odměňování za služby poskytnuté při provádění konkrétních úkolů souvisejících s institucionálními cíli Sdružení.
Čl. 46
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Sdružení poskytuje všem svým členům ochranu osobních údajů včetně citlivých dat, které má ve svém
držení. Stará se o zajištění všech bezpečnostních opatření stanovených zákonem Italské republiky č.
196/2003 (zákon o ochraně osobních údajů) i všech dalších, považovaných za nezbytná k ochraně soukromí svých členů.
Čl. 47
ZRUŠENÍ SDRUŽENÍ A JEHO LIKVIDACE
Kromě zákonných důvodů je možné o zrušení Sdružení rozhodnout na mimořádném Mezinárodním
shromáždění sanghy svolaném způsobem stanoveným v těchto Stanovách, aby prověřila okolnosti vedoucí ke zrušení. Toto shromáždění jmenuje jednoho nebo více likvidátorů, kteří určí postup převedení
aktiv na subjekty sledující cíle podobné cílům Sdružení.
Čl. 48
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Mezinárodní řídící, správní a výkonné orgány Sdružení nejsou zodpovědné za závazky vytvořené gary
a lingy, které jsou výhradně zodpovědné za své vlastní finance a své vlastní řídící, správní a výkonné
orgány. Pro každou schůzi řídících, správních a výkonných orgánů musí být vyhotoven zápis s náležitým podpisem zvoleného prezidenta a tajemníka.
Čl. 49
Pro jakýkoliv spor týkající se těchto Stanov je dána místní příslušnost soudu v Grossetu v Itálii. Jakékoliv okolnosti, které nebyly těmito Stanovami předvídány, budou řízeny existujícím italským
právem a jeho ustanoveními souvisejícími s danou záležitostí.
Stanovy Sdružení byly upraveny dle D.M. 200/2012 (výnos Ministerstva hospodářství a financí Italské
republiky ze dne 19. listopadu 2012 č. 200).
Čl. 50
Referenčními jazyky těchto Stanov jsou italština a angličtina.
***

