STANOVY zapsaného spolku VELbloud
Čl. I
Základní ustanovení
1.

VELbloud , v evidenci ministerstva vnitra od r. 2008 jako občanské sdružení („o.s.“), se dle zákona č.
89/2012 Sb., nový občanský zákoník (NOZ) stává spolkem (zapsaným spolkem „z. s.“) dnem zápisu do
veřejného rejstříku a to na základě souhlasu zakladatelů spolku s obsahem stanov. Schválené znění stanov
je uloženo v sídle spolku.

2

Spolek, jako korporace, je samosprávný dobrovolný svazek, sdružující své členy společným zájmem.
Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho

3

Spolek při naplňování účelu a k dosahování cílů, působí na území České republiky i v zahraničí.

Čl. II
Název, sídlo, účel a cíle, působnost spolku
1.

Název spolku: „VELbloud z. s.“ (dále jen spolek).

2.

Sídlo spolku: Za sídlištěm 2144/9, Praha 12 - Komořany, 143 10, Česká republika

3.

Účel spolku:
Realizace kulturně osvětových a odborných kontaktů mezi evropským kulturním prostorem a oblastí
Blízkého a Středního východu a Afriky se snahou o vzájemné porozumění a přiblížení života lidí a jejich
kulturních a společenských hodnot. Přispívání ke všeobecnému poznání kulturních a přírodních poměrů v
uvedených oblastech.

4. Cíle spolku jsou:
Základním cílem spolku VELbloud je zajištění periodického vydávání časopisu VELbloud, s důrazem na
vysokou informační náplň a kvalitní fotografickou přílohu.
VELbloud je časopis evidovaný u Ministerstva Kultury pod číslem MK ČR E 18375, zaměřený na
cestování, kulturu a historii kulturního prostoru Blízkého a Středního východu a Afriky. Vychází od roku
2008.
Publikační a přednášková činnost spojená s uvedeným prostorem a jeho interakcí s naší, západní,
evropskou společností.
Chceme pořádat pravidelná setkání příznivců spolku VELbloud. VELbloud, z.s. je výhradně nepolitickým
sdružením.

Čl. III
Činnosti spolku
1.

Hlavní činností spolku je nevýdělečná činnost, která odpovídající formou vede k naplňování účelu a
dosahování cílů spolku; jedná se zejména o:
- Zajišťování dostatku kvalitních textových podkladů pro časopisu VELbloud, zajištění distribuce.
-

Prezentace časopisu VELbloud na festivalech a veletrzích (Arabfest, Kolem Světa, Svět Knihy a
podobně).
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- Pořádání kulturně-společenských setkání a putovních výstav fotografií v České republice.
2.

Vedlejší činností spolku může být i činnost výdělečná, která odpovídající formou podporuje činnost
hlavní; jedná se zejména o:
- prodej časopisu VELbloud (vybraná knihkupectví v ČR, festivaly, veletrhy)
- osvětovou činnost, např. pořádání / spolupořádání výstav a přednášek
Případně vzniklý zisk lze použít pouze pro podporu hlavní činnosti a pro správu spolku.

3

Další činnosti a konkretizaci forem pro naplňování účelu a dosahování cílů spolku, schvaluje na svém
zasedání Členská schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

Čl. IV
Členství ve spolku
1.

Členství ve spolku:
- je dobrovolné a vystoupení ze spolku nesmí být bráněno;
- váže se na osobu člena spolku a nepřechází na jeho právního nástupce;
- nepřipouští jakoukoliv diskriminaci ostatních členů nebo skupiny členů spolku.

2.

Členem spolku může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let.

3.

Písemnou přihlášku ke členství (dle vzoru umístěného na webových stránkách spolku) zasílá zájemce na
adresu sídla spolku (v listinné, či v elektronické formě) a tím projevuje vůli být vázán stanovami ode dne
přijetí za člena. Obdrženou přihlášku projedná Výbor spolku a předloží ji nejbližšímu zasedání Členské
schůze k rozhodnutí. K přijetí za člena spolku je třeba souhlasu nadpoloviční přítomných členů spolku.

4.

Členství ve spolku vzniká dnem přijetí žadatele za člena, doklad o členství pro nového člena vystavuje
Výbor spolku. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky, pokud Členská schůze
nerozhodne jinak. Ta rozhoduje i o výši, splatnosti a způsobu úhrady členských příspěvků.

5.

Seznam členů spolku vedený Výborem u každého člena eviduje:
- příjmení, jméno, titul;
- datum narození;
- doručovací adresa (poštovní);
- kontakt - email, telefon;
- datum vzniku členství;
- datum zániku členství s tím, že člen, jehož členství bylo ukončeno (v souladu Čl. IV bod 5) je ze
seznamu členů přeřazen do neveřejné složky členů bývalých.

5.1 Seznam členů je neveřejný (přístupný pouze členům spolku); může být uveřejněn pouze se souhlasem
všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že
je neúplný.
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5.2 Každý člen (i bývalý), obdrží na svou žádost a náklady od spolku potvrzení s výpisem, ze seznamu členů,
obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly ze seznamu členů vymazány a
převedeny do složky členů bývalých. V případě úmrtí člena může o potvrzení požádat osoba blízká nebo
dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.

6.

Členství ve spolku zaniká (§ 237- § 242) zánikem spolku a dále:
úmrtím, písemným odstoupením, či vyloučením člena spolku.

6.1 O vyloučení člena ze spolku je oprávněn rozhodnout Výbor a to i na návrh kteréhokoliv jiného člena
spolku, jestliže závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani
po případné výzvě spolku, či nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou
újmu. O vyloučení ze spolku je dotčený člen informován písemným oznámením s tím, že do 15-ti dnů od
doručení má právo navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení bylo na základě doložení všeho, co mu je
ku prospěchu, Výborem přezkoumáno, případně předloženo k rozhodnutí Členské schůzi.
7.

Práva a povinnosti člena spolku

7.1 Člen spolku má právo zejména:
- účastnit se zasedání Členských schůzí
- volit orgány spolku a být do nich volen;
-

podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti informován;
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;
zúčastnit se Členské schůze v zastoupení jiným členem spolku na základě písemného zmocnění,
doručeného svolavateli Členské schůze před jejím zahájením;
- nahlížet do všech dokumentů spolku na vyžádání a po dohodě s Výborem, který nahlížení umožní.
7.2 Člen spolku má povinnosti zejména:
- dodržovat tyto stanovy;
- funkce v orgánech spolku vykonávat svědomitě;
- jednat v souladu se zájmy a účelem spolku;
- informovat Výbor písemně (v listinné či elektronické formě) v reálném čase, o svých –
- aktivitách souvisejících s činnostmi a cíli spolku;
- vystupovat / konat jakékoliv aktivity pod hlavičkou spolku, lze pouze s předchozím písemným
souhlasem Výboru spolku.
8.

Udělování čestného členství je v pravomoci Výboru, který může, v odůvodněných případech, čestné
členství ve spolku rovněž zrušit. Výběr kandidátů na Čestné členy provádí Výbor z řad osob, které výrazně
podporují zájmy spolku při naplňování jeho účelu k dosahování cílů. Těmto osobám, mnohdy osobnostem
působícím na poli vědy, kultury, politiky, školství apod., je čestné členství udělováno Výborem, předáním
jmenovací listiny Čestného člena spolku.

8.1 Čestný člen má právo:
- účastnit se Členských schůzí, avšak bez práva hlasovat;
- žádat o informace týkající se činnosti spolku;
- požádat o řádné členství ve spolku dle čl. IV, odst. 3); v případě přijetí za řádného člena zůstává nadále
čestným členem.
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Čl. V
Organizace spolku
1.

Orgány spolku jsou:
- statutární orgán
- členská schůze – nejvyšší orgán spolku
- tříčlenný výbor

2.

O zřízení dalších orgánů, např. kontrolní komise, případně rozhodčí komise, rozhoduje Členská schůze
nadpoloviční většinou přítomných členů.

3.

Členy Výboru volí i odvolává Členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů. Délka funkčního
období je 5 let.

4.

Členem voleného orgánu spolku může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let, právně bezúhonná.
Členství v jednom voleném orgánu není slučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu spolku.

5.

Členové volených orgánů spolku, jejichž počet klesl na dva, mohou kooptovat náhradního člena z řad
členů spolku do nejbližšího zasedání Členské schůze, která kooptaci buď potvrdí, nebo provede novou
volbu. Kooptovaný člen voleného orgánu má právo hlasovat ve voleném orgánu; právo podpisu získá až se
souhlasem Členské schůze.

6.

Pro případ dlouhodobé (delší 60 ti dnů) nepřítomnosti některého z členů Výboru, může Členská schůze
zvolit i jednoho náhradníka z řad svých členů, který bude Výborem kooptován (vč. práva hlasovat i práva
podpisu) na dobu nezbytně nutnou.

7.

Členové volených orgánů volí ze svých řad svého předsedu, který zvolený orgán zastupuje.

Čl. VI
Statutární orgán
1.
2.
3.

Statutární orgán je orgánem pro styk úřady, státními institucemi a veřejností.
Statutární orgán je volen členskou schůzi na volební období 5 let.
Statutární orgán může být zároveň i předsedou spolku

Čl. VII
Členská schůze
1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.

2.

Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka a také vždy z
podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání Členské schůze do třiceti
dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku
sám.

2.1 Za mimořádné situace může Členskou schůzi svolat kterýkoliv člen spolku.
3.

Zasedání Členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky
musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání (místo a čas zasedání se určují tak, aby co nejméně omezovaly
možnost členů se ho účastnit).

3.1 Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.
4.

Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku; každý člen
má jeden hlas - hlasovací právo členů spolku je rovné; usnesení přijímá Členská schůze většinou hlasů
přítomných členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.
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4.1 Po zahájení zasedání svolavatel ověří schopnost usnášení Členské schůze dle presenční listiny a prověří
platnost obdržených zmocnění k zastoupení od nepřítomných členů; dále zajistí volbu předsedy zasedání,
který vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schůze usnese na předčasném
ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout
jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
Není-li Členská schůze na svém zasedání způsobilá usnášet se, může Výbor, nebo ten, kdo původní
zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě sedmi až patnácti dnů od předchozího zasedání
(nejpozději do šesti týdnů). Členskou schůzi k náhradnímu zasedání § 257. Z pozvánky musí být zřejmé,
že se jedná o náhradní zasedání Členské schůze.
Na náhradním zasedání může Členská schůze hlasovat pouze o záležitostech zařazených na pořad
původního zasedání a usnesení může přijmout za účasti 3 členů spolku mimo záležitosti, pro které je
těmito stanovami určeno vyšší hlasovací kvórum, které nelze nedodržet.
5.

V případě rovnosti hlasů na zasedání Členské schůze, má rozhodovací právo předseda Výboru.

6.

Výbor, nebo předseda zasedání zajistí:
- vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 ti dnů;
- následnou distribuci zápisu všem členům spolku.

7.

Rozhodování mimo zasedání
Ve spolku je přípustná možnost rozhodování po internetu. Tato forma rozhodování není závazným
hlasováním, ale je možností zjištění názoru jednotlivých členů

8.

Členská schůze výhradně, 2/3 hlasů všech členů spolku:
- volí statutární orgán
- schvaluje stanovy spolku i jejich změny;
- rozhoduje o zániku spolku,
- rozhoduje o přijetí či vyloučení člena spolku;
- volí statutární orgán spolku;
- zřizuje a volí další orgány spolku;

8.1 Členská schůze dále nadpoloviční většinou všech členů zejména:
- určuje formy a konkretizuje činnosti pro další období;
- schvaluje zprávu o hospodaření a o činnosti statutárního orgánu za uplynulé zúčtovací období;
- schvaluje zprávu o činnosti dalších volených orgánů (jsou-li zřízeny) za uplynulé období;

Čl. VIII
Výbor a jednání jménem spolku
1.

Výbor je statutárním kolektivním orgánem spolku dle pravidel Čl. V těchto stanov. Za svou činnost Výbor
odpovídá Členské schůzi.

2.

Zasedání Výboru svolává předseda Výboru nebo kterýkoliv jiný člen Výboru nejméně 2x ročně. Výbor
spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů.

3.

Výbor zejména:
- koordinuje činnost spolku;
- svolává Členskou schůzi;
- zpracovává podklady k záležitostem, které budou předloženy Členské schůzi, především
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období vč. vyúčtování finančních prostředků spolku, návrh
rozpočtu na další období, případné změny stanov či návrh další činnosti;
- projednává spolupráci spolku s jinými organizacemi či jednotlivci a stanovuje její pravidla;
- schvaluje jednotlivé finanční výdaje hrazené z příjmů spolku, a to ještě před jejich vznikem, pokud
nehrozí nebezpečí z prodlení, jakož i stanovuje pravidla pro čerpání prostředků na konkrétní účely;
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- schvaluje, kterých výstav, přednášek a jiných akcí se spolku zúčastní buď jako celek nebo
prostřednictvím zástupce, který bude Výborem pověřen;
- ustanovuje správce majetku spolku;
- předkládá Členské schůzi návrhy na přijetí nových členů spolku;
- vede evidenci členské základny spolku v souladu s Čl. IV odst. 6 těchto stanov.
4.

Zasedání Výboru se může účastnit i kterýkoliv člen spolku, požádá-li o to písemně předem, se
zdůvodněním tohoto požadavku.

5.

Za spolek jedná každý člen Výboru samostatně; v záležitostech zavazujících spolek písemným
ujednáním je třeba podpisu dvou členů Výboru. Výbor je oprávněný zmocnit k zastupování další osobu
v dané záležitosti.

6.

Pro zajištění správy spolku může Výbor zřídit kancelář spolku.

Čl. IX
Zásady hospodaření
1.

Příjmy spolku dle čl. III, odst. 2, sloužící k podpoře hlavní činnosti, tvoří zejména dary, příspěvky, dotace
a granty.

1.1 Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2.

Za hospodaření spolku odpovídá Výbor, který pro následující zúčtovací období (1 kalendářní rok)
předkládá ke schválení Členské schůzi Rozpočet.

3.

Výbor je oprávněný k použití finančních prostředků spolku na základě Členskou schůzí schváleného
rozpočtu, nebo rozhodnutí uvedeného v zápisu ze zasedání.

4.

Výbor vede evidenci o příjmech a výdajích spolku, vč. peněžních dokladů, které předává následně osobě
zajišťující jejich zaúčtování a provedení roční účetní závěrky. Ta je součástí Zprávy o činnosti spolku,
předkládané Výborem Členské schůzi k odsouhlasení.
Čl. X
Zánik / likvidace spolku

1.

Spolek zaniká v souladu se zákonem, zejména:
- na základě rozhodnutí Členské schůze rozhodnutím soudu.

2.

Je-li předmětem zániku spolku i jeho likvidace, je určen Členskou schůzí či soudem likvidátor spolku.

3.

Likvidátor podle § 269 NOZ sestaví soupis jmění, který zašle všem členům spolku s určeným způsobem
majetkového vypořádání tak, aby mohl být případný zbylý majetek po likvidaci předán fyzické či
právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

3.1 Likvidátor předá soudu příslušnému místu působení spolku podklady potřebné k likvidaci a po kladném
vyjádření soudu, zajistí výmaz spolku z veřejného rejstříku.
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Čl. XI
Závěr
Toto znění stanov je závazné pro všechny členy spolku VELbloud a souhlas s ním vyjádřila Členská
schůze na svém zasedání v Praze dne: 7.3.2016.

podpis předsedy spolku VELbloud: …………………………………
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