Stanovy spolku „Alopé z.s.“
Čl. 1
Název a sídlo
Název:

Alopé z.s.
(dále jen „spolek“)

Sídlo:

Rytířova 811/19, Praha 12 - Kamýk, 143 00

Čl. 2
Statut spolku
1. Spolek sdružuje členy na základě společného zájmu, členství v něm je dobrovolné.
2. Spolek je právnickou osobou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.
3. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů nebo právnických osob, kteří chtějí
získávat a prohlubovat své dovednosti a znalosti v oblasti národních a kulturních tradic, umění a
přírody.

Čl. 3
Základní účel spolku
1. Cílem spolku je zejména podporovat mezinárodní a mezioborovou spolupráci, vzájemné předávání
dovedností, metod a vědomostí na poli národních a kulturních tradic, umění a přírody, ale i v
souvisejících oblastech vědeckých a oblastech osobního růstu za účelem vzájemného obohacení a
kulturní výměny.
2. Spolek bude aktivně navazovat spolupráci se zahraničními i vnitrostátními subjekty, bude
zprostředkovávat vzájemná setkávání a výměny, organizovat semináře, přednášky a tvůrčí dílny v ČR i
zahraničí.
3. Spolek bude usilovat o vytvoření a udržování specifických vzdělávacích a tvůrčích center a zázemí pro
výše uvedené aktivity.
4. Spolek bude šířit povědomí o své činnosti v řadách odborné i laické veřejnosti.
5. Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost na podporu činnosti hlavní.

Čl. 4
Členství
1. Ve spolku existují dva druhy členství a to řádné členství (řádný člen) a přidružené členství (přidružený
člen).
2. Řádným i přidruženým členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které
souhlasí se stanovami a cíli spolku.
3. O přijetí za řádného nebo přidruženého člena spolku rozhoduje na základě písemné či elektronické
přihlášky rada. Žadatel je přijat, pokud s přijetím za řádného nebo přidruženého člena spolku souhlasí
2/3 členů rady.
4. Členství vzniká dnem přijetí za řádného nebo přidruženého člena spolku.
5. Dokladem o vzniku členství je potvrzení vydané předsedou.
6. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Čl. 5
Seznam členů
1. Na základě vzniku členství je nový řádný nebo přidružený člen zapsán do seznamu vedeného v místě
sídla spolku dle ustanovení § 236 Občanského zákoníku.
2. Předseda pověří osobu, která zodpovídá za GDPR (General Data Protection Regulation).
3. Záznamy v seznamu provádí předseda na základě návrhu člena spolku nebo rozhodnutí členské
schůze. Návrh na změnu zapisovaných údajů je člen spolku povinen podat bezodkladně poté, co dojde
ke změně v zapisovaných skutečnostech.
4. Seznam je neveřejný, nahlédnout do něho a pořizovat si z něho výpisy může v sídle spolku každý člen
spolku. Ten, kdo není členem spolku, vyjma osob stanovených ustanovením § 236 odst. 2 Občanského
zákoníku, do něho smí nahlédnout na základě souhlasu uděleného radou v případě, že prokáže právní
zájem.

Čl. 6
Zánik členství
1. Členství zaniká:
a. vystoupením člena písemným oznámením zaslaným na adresu sídla spolku,
b. u fyzické osoby úmrtím člena,
c.

u právnické osoby jejím zánikem,

d. zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,
e. zánikem spolku.

Čl. 7
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen spolku má tato práva:
a. účastnit se jednání členské schůze a podílet se svým hlasem na rozhodnutí členské schůze,
b. volit orgány spolku,
c.

být volen do orgánů spolku,

d. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat od nich informace o činnosti spolku
včetně údajů o hospodaření spolku,
e. na podíl na likvidačním zůstatku.
2. Přidružený člen spolku má tato práva:
a. účastnit se jednání členské schůze bez možnosti hlasovat,
b. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat od nich informace o činnosti spolku
včetně údajů o hospodaření spolku,
c.

být volen do kontrolní komise.

3. Člen spolku má zejména tyto povinnosti:
a. dodržovat stanovy spolku,
b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c.

svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí, pokud bylo rozhodnuto o jejich
hrazení,
e. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 8
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a. členská schůze,
b. rada spolku,
c.

předseda,

d. místopředseda,
e. kontrolní komise, pokud je zřízena.

Čl. 9
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda podle potřeby,
nejméně však jedenkrát ročně. Předseda nebo místopředseda svolá členskou schůzi vždy, když o to
požádá nejméně polovina členů spolku.
4. Členská schůze zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov spolku,
b. volí z řádných členů spolku předsedu a místopředsedu,
c.

stanoví rozsah pravomocí rady, předsedy a místopředsedy,

d. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období,
e. schvaluje výši a způsob úhrady členských příspěvků,
f.

volí členy rady spolku,

g. rozhoduje o počtu členů rady spolku,
h. volí členy kontrolní komise, pokud je zřízena
i.

rozhoduje o počtu členů kontrolní komise spolku, pokud je zřízena,

j.

rozhoduje o zrušení členství a

k.

rozhoduje o zániku spolku dle Čl. 15. těchto stanov.

5. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování řádných členů spolku. Členská schůze je usnášení
schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů spolku.
6. Každý řádný člen má jeden hlas. Hlasy všech řádných členů jsou rovné.
7. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných řádných členů spolku. Rozhodnutí o
změně stanov, o změně počtu členů rady spolku, o výši a způsobu úhrady členských příspěvků, a o
zániku spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň 2/3 všech řádných členů spolku.
8. Opakovanou členskou schůzi lze svolat nejdříve po uplynutí 30 dnů ode, kdy se měla konat řádná
členská schůze.
9. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu tří měsíců, nesejde usnášení schopná
členská schůze, přebírá její pravomoci rada spolku.
10. Zasedání a hlasování členské schůze může probíhat i korespondenčně (per rolam). Konkrétní způsob
korespondenčního hlasování stanoví členská schůze svým rozhodnutím.

Čl. 10
Rada spolku
1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Rada spolku
řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze a zpracovává podklady pro rozhodnutí
členské schůze.
2. Členství v radě spolku vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého z řádných členů
spolku. Rada spolku má nejméně 3 členy, o navýšení jejich počtu rozhoduje členská schůze
samostatným rozhodnutím.
3. Ze závažných důvodů může být člen rady odvolán členskou schůzí. Závažné důvody spočívají
především v tom, že člen rady jednal v rozporu se zájmy spolku nebo způsobil spolku újmu.
4. Člen rady může ze své funkce kdykoli odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi.
Předseda může ze své funkce kdykoli odstoupit písemným prohlášením doručeným jinému členovi rady.
Funkce předsedy či člena rady zaniká v tomto případě dnem doručení prohlášení o odstoupení
příslušné osobě, případně k jakémukoli dni uvedenému v prohlášení následujícím po dni doručení.
Předseda či jiný člen rady, kterému bylo doručeno prohlášení o odstoupení, je povinen do 30 dnů od
doručení prohlášení svolat zasedání členské schůze, na němž dojde k volbě nového člena rady.
5. Radu spolku svolává předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát za tři
měsíce. Rada spolku rozhoduje na základě hlasování. Rada spolku je usnášení schopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných
členů.
6. Rada rozhoduje o přijetí členů a o nahlédnutí do seznamu členů spolku osobami, které nejsou členem
spolku.

Čl. 11
Předseda
1. Předseda zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního
poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku a je individuálním statutárním orgánem dle
ustanovení § 244 Občanského zákoníku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví svým rozhodnutím
členská schůze. Předseda se řídí pokyny a rozhodnutími přijatými radou spolku.
2. Předseda je odpovědný za vedení účetní evidence, plynulý chod spolku a za plnění rozhodnutí rady
spolku.
3. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.
4. V rámci svých pravomocí může předseda jménem spolku samostatně přijímat závazky do výše
100 000 Kč. K přijetí závazku nad 100 000 Kč do 500 000 Kč je potřeba předchozího schválení radou
spolku. K přijetí závazku nad 500 000 Kč je třeba předchozího schválení členskou schůzí. K nakládání s
nemovitým majetkem spolku je třeba předchozího souhlasu členské chůze. Listina, kterou se tak činí,
musí obsahovat úředně ověřené podpisy předsedy a osoby pověřené členskou schůzí k tomuto úkonu
na základě jejího usnesení.
5. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy více jak 6 měsíců, musí členská schůze zvolit předsedu.

Čl. 12
Místopředseda
1. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
2. Místopředseda má stejná oprávnění jako předseda.

Čl. 13
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise, pokud je zřízena, je kontrolním orgánem spolku.
2. O zřízení kontrolní komise rozhoduje členská schůze.
3. Kontrolní komise má minimálně 3 členy, pokud je zřízena. Členská schůze může svým rozhodnutím
navýšit počet členů kontrolní komise. Kontrolní komise má vždy lichý počet členů a rozhoduje
jednomyslně.
4. Členy kontrolní komise volí členská schůze ze všech (řádných i přidružených) členů spolku.
5. Kontrolní komise zasedá minimálně jednou ročně, pokud je zřízena.
6. Kontrolní komise zejména:
a. kontroluje, zda rada, předseda a místopředseda vykonává působnost podle zákona a podle
stanov spolku,
b. kontroluje hospodaření spolku a vedení účetnictví,
c.

minimálně jednou ročně sestavuje zprávu o kontrole hospodaření spolku, kterou předkládá
členské schůzi,

d. upozorňuje radu, předsedu a místopředsedu na zjištěné nedostatky a podává návrhy k jejich
odstranění. V případě, že rada, předseda nebo místopředseda nepřijme některý z návrhů
kontrolní komise, informuje o tom kontrolní komise členskou schůzi, která může radě, předsedovi
nebo místopředsedovi přikázat, aby se návrhem kontrolní komise řídil/a.

Čl. 14
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b. výnosy majetku,
c.

členské příspěvky (pokud členská schůze rozhodne o jejich úhradě),

d. dotace a granty,
e. příjmy z hlavní činnosti,
f.

příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní.

3. Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o
hospodaření, včetně účetní závěrky.

Čl. 15
Zánik spolku
1. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového
vypořádání.
2. O dobrovolném rozpuštění spolku rozhodne členská schůze kvalifikovanou většinou tvořenou 2/3 všech
řádných členů spolku. Na základě tohoto rozhodnutí členská schůze též jmenuje likvidátora z řad členů
spolku.
3. Po úhradě dluhů se všechen zbylý majetek rozdělí rovným dílem mezi všechny řádné členy spolku.
4. Spolek zaniká též schválením smlouvy o fúzi na základě rozhodnutí členské schůze dle ustanovení
§ 274 a následujících Občanského zákoníku nebo rozdělením na základě rozhodnutí členské schůze
dle ustanovení § 288 a následujících Občanského zákoníku.

Čl. 16
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového
rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

V Praze dne 21.3.2018

Jméno:

Jan Bím

Adresa:

Rytířova 871/19,143 00 Praha 4

Datum nar.:

21.1.1964

………………………………………….
(podpis)

