Stanovy Spolku Zvedni Zadek
1.

Název, forma a sídlo

Spolek Zvedni Zadek (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Sídlo Spolku je v ulici Lindnerova 1610/4 byt č. 17 v Praze 8.

2.

Charakter Spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním svazkem občanů. Sdružuje členy na základě
společného zájmu o kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací aktivity. Pracuje se
všemi, kteří mají zájem účastnit se pořádaných akcí, a to bez ohledu na jejich rasu,
národnost, sociální či etnický původ nebo náboženství.

3.

Hlavní činnost Spolku

3.1. Podpora kulturních činností
3.2. Podpora vzdělávacích a osvětových akcí
3.3. Rozvoj tolerance, pozitivních mezilidských vztahů a sociální inteligence
3.4. Nabídka aktivního využití volného času a možnost seberealizace
3.5. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví,

ochrany přírody a dalších důležitých hodnot
3.6. Podpora spřízněných subjektů

4.

Hospodaření Spolku

4.1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené
Valnou hromadou a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými
granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku,
řádně podložené účetními doklady.
4.2. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy Spolku na vyžádání, které
musí být podáno minimálně sedm dní před zasedáním Valné hromady (Členskou schůzí).
4.3. V případě zániku Spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné
právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.
4.4 Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek
vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní
činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností
Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. 3 těchto stanov, dalších

spolkových činností, k úhradě nákladů na vlastní správu, nebo na charitativní činnost.
Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku dle čl. 3 těchto stanov nepřesáhnou náklady.
4.5 Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků
dle čl. 4 těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl.
4 těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto
příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, na úhradu své správy, nebo na
charitativní činnost.

5.

Členství ve Spolku

5.1. Vznik členství
5.1.1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, za předpokladu, že
souhlasí s těmito stanovami, posláním a účelem Spolku.
5.1.2. Členství ve Spolku vzniká na základě zaplacení členských příspěvků a schválení
písemné přihlášky Radou spolku, která o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
5.1.3. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště,
datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a
vlastnoruční podpis žadatele.
5.1.4. Prvními členy Spolku se stávají osoby přítomné na Ustanovující schůzi Spolku.

5.2. Evidence členů
5.2.1. Evidence členů se vede v elektronické podobě. Zápis a smazání provádí Předseda

rady Spolku nebo jiný člen Spolku jím pověřený.
5.2.2. Evidence obsahuje jména a příjmení členů, jejich datum narození, adresu bydliště,
elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo, dále datum vzniku a zániku členství.
5.2.3. S výjimkou předchozí věty neposkytuje Spolek osobní údaje členů bez jejich
výslovného souhlasu třetím osobám. Podáním členské přihlášky členové souhlasí s
uchováním, zpracováním a uveřejněním osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto
článku.
5.2.4. Členové Spolku mají právo obdržet výpis ze seznamu členů se všemi údaji
zapsanými o své osobě, popř. potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto
zemřelého člena může o výpis požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z
nich, jiná osoba blízká nebo dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.

5.3. Členské příspěvky
5.3.1. Výši a splatnost členského příspěvku určuje Valná hromada spolku. Minimální
členský příspěvek musí být stanoven na částku 50,- Kč měsíčně. Zaplacení stanoveného
příspěvku je povinností člena, ale nelze jej vymáhat.
5.3.2. O zaplacených příspěvcích vede Rada spolku evidenci. O zaplacení členského
příspěvku se členovi vydává potvrzení.

5.3.3. Členové mohou poskytnout Spolku nad rámec základního povinného členského
příspěvku další členský příspěvek, kterým mohou dobrovolně podpořit aktivity Spolku.
Mohou poskytnout Spolku i sponzorský dar, o jehož poskytnutí vydá předseda Spolku na
vyžádání člena potvrzení.

5.4. Práva a povinnosti členů
Práva
5.4.1. Účastnit se veškeré činnosti Spolku, volit Radu spolku a další orgány Spolku a být
volen do těchto orgánů
5.4.2. Předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku
5.4.3. Ukončit kdykoliv své členství

Povinnosti
5.4.4. Dodržovat stanovy, spolupracovat s ostatními členy Spolku, podílet se na
vytváření dobré pověsti Spolku, hájit zájmy Spolku, podílet se na činnosti Spolku dle
svých možností a schopností, svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku a plnit
jejich usnesení
5.4.5. Řádně a včas platit členské příspěvky
5.4.6. Sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce
5.4.7. Člen se zdržuje hlasování o vlastní osobě.

5.5. Zánik členství
5.5.1. Vystoupení člena se stává účinným doručením písemného oznámení o vystoupení.
5.5.2. Úmrtím člena. Členství ve Spolku nepřechází na dědice a nelze je převést na jiné
osoby.
5.5.3. Vyloučením ze Spolku pro hrubé porušování stanov.
5.5.4. Nezaplacením členských příspěvků do data splatnosti stanoveného Radou spolku.
Podmínkou zániku členství pro nezaplacení členských příspěvků není předchozí výzva
Spolku k zaplacení v dodatečné lhůtě. Zaplatí-li však ten, jehož členství pro nezaplacení
členských příspěvků zaniklo, členské příspěvky po lhůtě splatnosti, jeho členství ve
Spolku se zaplacením obnoví.
5.5.5. Při ukončení členství nelze uplatnit nárok na vrácení členských příspěvků.

5.6. Důvody vynuceného ukončení členství
5.6.1. Závažné porušení stanov, vnitřních předpisů Spolku, nebo legislativy České
republiky, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve Spolku. Návrh na vyloučení

může podat kterýkoliv člen Spolku. Návrh musí obsahovat popis skutečností, které podle
navrhovatele zakládají důvod vyloučení. Návrh se podává Radě spolku.
5.6.2. Hrubě nečestné nebo nepoctivé jednání vůči Spolku.
5.6.3. Závažné ohrožení nebo porušení dobré pověsti Spolku

5.7. Proces vynuceného ukončení členství
5.7.1. S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož vyloučení se navrhuje, seznámen
nejméně sedm dnů před jednáním Rady spolku o jeho vyloučení. Člen má právo se k
návrhu vyjádřit. O vyloučení rozhoduje Rada spolku. Navrhovatel a člen, jehož vyloučení
se navrhuje, mají právo se zúčastnit zasedání Rady spolku o vyloučení a být na něm
vyslechnuti. O termínu a místě jednání musí být navrhovatel a člen, jehož vyloučení se
navrhuje, vyrozuměni nejméně tři dny před tímto jednáním.
5.7.2. Rozhodnutí Rady spolku musí být vyhotoveno písemně a musí být odůvodněno.
Rozhodnutí se doručuje navrhovateli a členu, jehož vyloučení se navrhuje. Proti
rozhodnutí Rady spolku o vyloučení se může člen odvolat na nejbližším zasedání Valné
hromady. Odvolání se podává k rukám Předsedy spolku. Odvolání nemá odkladný
účinek.
5.7.3. Valná hromada rozhodne o odvolání na svém nejbližším zasedání. Na jednání
Valné hromady o vyloučení se obdobně použijí ustanovení o zasedání Rady spolku o
vyloučení. Zruší-li Valná hromada rozhodnutí Rady spolku o vyloučení, platí, že člen
vyloučen nebyl.

6. Orgány Spolku a jejich činnost
6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku, která se schází dle potřeby, nejméně
však jednou ročně, aby schválila případné změny stanov.
6.1.2. Zvolila na roční funkční období nejméně tříčlennou Radu spolku, případně tuto
Radu spolku odvolala nejméně dvoutřetinovým počtem svých hlasů.
6.1.3. Schválila zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období.
6.1.4. Určila koncepci činnosti Spolku na další období.
6.1.5. Stanovila výši členských příspěvků.
6.1.6. Schválila rozpočet Spolku na příští období.
6.1.7. Rozhodla o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

6.2. Zasedání Valné hromady (Členskou schůzi) Spolku svolává Rada spolku (statutární
orgán). Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina
členů Spolku. Není-li Valná hromada schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní
Členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná Valná
hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů Spolku.

6.3. Valná hromada bude svolána i v případě, že třetina členů Spolku podá ke svolání
podnět.
6.4. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení Spolku s
likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou ve výši dvou třetin hlasů.
6.5. Rada Spolku
6.5.1. Rada spolku je statutárním orgánem Spolku.
6.5.2. Rada spolku je kolektivním orgánem tvořeným třemi členy a je volena Valnou
hromadou Spolku. Valná hromada Spolku zároveň zvolí, kdo z členů Rady spolku bude
Statutárním předsedou, Statutárním místopředsedou a Tajemníkem.
6.5.3. Rada spolku řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi
Spolku i usneseními Valné hromady po celé své funkční období.
6.5.4. Navenek za Spolek jedná Předseda, případně další člen Rady, zpravidla Statutární
místopředseda Spolku. Podepisovat jménem Spolku může pouze celá Rada spolku
společným rozhodnutím.
6.5.5. Rada spolku odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování
rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a
zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
6.5.6. Předseda Rady spolku vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi,
dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
6.5.7. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud
je přítomna nadpoloviční většina jejích členů a zároveň je přítomen Předseda.
Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných
členů. Radu spolku svolává Předseda. Do působnosti Rady spolku náleží: (i) svolávání
Členské schůze, (ii) přezkoumávání a schvalování rozpočtu a roční závěrky hospodaření
a závěrky publikování v rámci Spolku, (iii) přijímání členů a rozhodování o jejich
vyloučení, (iv) rozhodování o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského
příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody, (v) vyloučení člena pro hrubé
porušování stanov.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
7.2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 15. 4. 2016. Účinnosti nabývají
dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.
7.3. O případných změnách či doplnění stanov rozhoduje Valná hromada spolku na návrh
Rady spolku.
7.4. K přijetí změn stanov Valnou hromadou je zapotřebí nejméně dvou třetin hlasů
přítomných členů Spolku.
7.5. Znění těchto stanov je účinné od 15. 4. 2016 nebo dnem jejich registrace.

