Stanovy spolku

Znění stanov č. 5/2016
Přijato V. valnou hromadou konanou 6.11.2016 v Brně.

Hlava I: Základní údaje spolku
Čl. 1
Název spolku
Název spolku je „Nugis Finem, z.s.“. Tento název bude používán totožně ve všech jazycích.

Čl. 2
Sídlo spolku
Sídlem spolku je město Olomouc.

Čl. 3
Účel spolku
Účelem činnosti a existence spolku je:
a)
b)
c)
d)

podpora vzdělanosti ve společnosti,
podpora právního a ekonomického povědomí,
podpora kritického myšlení, informační a mediální gramotnosti,
rozvoj právního státu a demokracie.

Čl. 4
Vedlejší činnost spolku
(1) Za účelem získávání prostředků pro hlavní činnost a plnění cílů a vizí spolku může spolek vykonávat
i výdělečnou činnost. Zisk z výdělečné činnosti je použit pro podporu a rozvoj projektů spolku
v souladu se schváleným strategickým plánem pro dané období.
(2) I při výkonu výdělečné činnosti je dbáno na to, aby tyto aktivity nebyly v rozporu s účelem spolku.
Naopak by i tyto aktivity samy o sobě měly vést k jeho naplňování.
(3) Předmětem vedlejší činnosti spolku je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.
(4) Vedlejší činnost spolku spočívá zejména:
a) v poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků,
b) v mimoškolní výchově a vzdělávání, pořádání kurzů, školení a lektorské činnosti,
c) v pořádání kulturně-vzdělávacích akcí,
d) ve vydavatelské a nakladatelské činnosti,
e) v poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
f) ve všech dalších oblastech vymezených v živnostenském oprávnění.

Hlava II: Členové spolku
Čl. 5
Členství ve spolku
(5) Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let.
(6) Přihláška se podává v písemné nebo elektronické formě do rukou prezidenta spolku nebo jím
určenému orgánu.
(7) Členství ve spolku vzniká na základě přijetí do spolku rozhodnutím prezidenta spolku.
(8) Prezident spolku může pro účely přijetí nového člena svolat valnou hromadu, případně tuto záležitost
přidat na pořad plánovaného jednání valné hromady.

Čl. 6
Seznam členů spolku
(1) Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na webových stránkách spolku.
(2) Aktualizaci seznamu provádí prezident spolku, který je oprávněn provádět zápisy nových členů
spolku a výmazy osob, kterým členství ve spolku zaniklo.
(3) V seznamu spolku jsou vedeny zejména tyto údaje:
a) jméno a příjmení člena spolku,
b) den vzniku členství ve spolku,
c) e-mailový kontakt na člena spolku,
d) vykonávaná činnost a funkce.
(4) Veškeré další informace o členech spolku jsou neveřejné a jsou vedeny pouze pro účely spolku. Jejich
zveřejnění je možné pouze se souhlasem dotyčného člena nebo z důvodu důležitého zájmu spolku.

Čl. 7
Práva členů spolku
Všichni členové spolku mají tato práva:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
volit prezidenta spolku a být do této funkce volen,
posuzovat a schvalovat výroční zprávu,
účastnit se diskuzí při definování cílů spolku, tvorbě vize a plánování aktivit,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
podílet se na praktické činnosti spolku se souhlasem prezidenta spolku a v rozsahu jím určeném.

Čl. 8
Povinnosti členů spolku
Všichni členové spolku mají tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v
rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání valné hromady a všech jiných orgánů spolku, ve kterých
vykonává funkci,
d) v případě nemožnosti účasti podle písm. c) o tomto bez zbytečného odkladu informovat prezidenta
spolku,
e) při prezentaci názorů na veřejnosti jasně deklarovat, jestli prezentuje názor vlastní, anebo oficiální
názor spolku,
f) při veřejném působení vystupovat v souladu s komunikační strategií schválenou prezidentem nebo
jiným orgánem spolku,
g) informovat prezidenta spolku nebo jím určeného člověka o změně svých kontaktních informací.
V případě, že tak neučiní, nemá právo na rozporování rozhodnutí valné hromady, na kterou

neobdržel pozvánku podle čl. 13 odst. 3, nebo rozhodnutí per rollam podle čl. 18 stanov pouze
z důvodu špatného doručení.

Čl. 9
Zánik členství ve spolku
(1) Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení prezidentovi,
b) smrtí člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena prezidentem pro opakované nebo vážné porušení povinností člena spolku,
případně pokud by trváním jeho členství spolku hrozila zvlášť závažná újma,
e) rozhodnutím valné hromady podle čl. 12 odst. 7 stanov jako vyslovení nesouhlasu se vznikem
členství,
f) z jiných důvodů stanovených zákonem.
(2) Prezident spolku může pro rozhodnutí o vyloučení podle písm. d) svolat valnou hromadu, případně tuto
záležitost přidat na pořad plánovaného jednání valné hromady.
(3) Pokud prezident spolku při vylučování člena nepostupuje podle odst. 2, bez zbytečného odkladu
informuje všechny členy spolku o vyloučení člena a jeho důvodech.
(4) Valná hromada může na svém nejbližším jednání rozhodnout, že je vyloučenému členovi jeho členství
ve spolku obnoveno a hledí se na něj, jako by nikdy nezaniklo.
(5) Vylučovaný člen podle odst. 2 nebo vyloučený člen podle odst. 4 má právo účasti na valné hromadě.
Pokud o to požádá, musí mu být uděleno slovo.
(6) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od ukončení
členství.

Hlava III: Orgány spolku
Čl. 10
Organizační struktura spolku
Spolek má tyto orgány:
a)
b)
c)
d)

prezident
rada spolku,
valná hromada,
redakční rada.

Čl. 11
Prezident
(1) Prezident je individuálním statutárním orgánem spolku.
(2) Jako anglický ekvivalent je používán termín „President“.
(3) Prezident je volen valnou hromadou na dobu jednoho roku. Funkce se ujímá okamžikem zvolení, pokud
není v usnesení o volbě valnou hromadou stanoveno jinak.
(4) Prezident je oprávněn jednat za spolek ve všech věcech nespadajících do působnosti valné hromady.
Může zejména
a) rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku,
b) disponovat s majetkem spolku s výjimkou nemovitých věcí a věcí s hodnotou nad 100.000 Kč,
c) přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, rozhodovat o všech jejich
pracovních záležitostech,
d) vydávat vnitřní organizační řád.
(5) Prezident je povinen:
a) svolávat valnou hromadu tak, jak to požadují stanovy a zákon,
b) řádně vést agendu valné hromady a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání valné hromady,
d) přiměřeně informovat všechny členy o skutečnostech důležitých pro fungování spolku a
naplňování jeho účelu,
e) předložit valné hromadě strategický plán spolku na následující období a to tak, aby mohl být
projednán nejpozději měsíc před koncem platnosti předchozího strategického plánu,
f) každý rok vypracovat výroční zprávu a předložit ji ke schválení valné hromadě.
(6) Prezident spolku může svá práva a povinnosti z této funkce přenášet s jejich souhlasem na jiné členy
spolku, případně na členy rady.

Čl. 12
Rada spolku
(1) Rada spolku je poradním a pomocným orgánem prezidenta.
(2) Jako anglický ekvivalent je používán termín „Council“. Pro jednotlivé členy rady se používá pojem
„Member of Council“.
(3) Členové rady spolku jsou jmenováni prezidentem na dobu neurčitou a mohou být prezidentem kdykoliv
odvoláni z funkce.
(4) Pro výkon funkce člena rady spolku není podmínkou jeho členství ve spolku. Každý člen rady spolku se
může účastnit valných hromad. Jeho hlas je poradní.
(5) Členové rady spolku mají pouze ty pravomoci, které jim určí prezident při jejich jmenování anebo
kdykoliv poté. Prezident jim může výkon těchto pravomocí kdykoliv omezit nebo je odejmout.
(6) Rada spolku se může kdykoliv sejít i bez svolání prezidentem a diskutovat záležitosti spolku. Může také
plánovat společné strategie a činnosti náležející do agend jednotlivých přítomných členů rady spolku.
(7) Jako členy rady může prezident jmenovat zejména:
a) viceprezidenta (anglický ekvivalent „Vice President“),
b) kancléře (anglický ekvivalent „Chancellor“),
c) ředitele pro finance (anglický ekvivalent „Finance Director“),

d) ředitele pro informační technologie (anglický ekvivalent „Technology Director“),
e) ředitele pro komunikaci s veřejností (anglický ekvivalent „Public Relations Director“),
f) ředitele pro organizaci událostí (anglický ekvivalent „Event Manager“),
g) ředitele pro sponzoring (anglický ekvivalent „Fundraising Director“).
(8) Na viceprezidenta zpravidla přechází pravomoci prezidenta v případě, že je prezident dlouhodobě
nečinný nebo neschopný jednat z objektivních důvodů. Prezident může při jmenování viceprezidenta
nebo i později tuto jeho pravomoc vyloučit nebo svěřit někomu jinému.

Čl. 13
Valná hromada
(1) Valná hromada je nejvyšší orgán spolku.
(2) Jako anglický ekvivalent je používán termín „General Meeting“.
(3) Jednání valné hromady se účastní všichni členové spolku a další osoby, o kterých tak stanovy či
prezident určí. Členové spolku mají každý jeden hlas a jejich hlasy jsou si rovné. Ostatní přítomné osoby
mají pouze hlas poradní.
(4) Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí prezidenta spolku a odvolává jej,
c) schvaluje výroční zprávu spolku,
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
f) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
g) rozhoduje o zániku spolku,
h) schvaluje dispozici nebo zatěžování majetku s cenou více než 100.000 Kč, nebo s nemovitostmi,
i) rozhoduje o dalších záležitostech předkládaných jí prezidentem spolku.
(5) Valná hromada dále rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu.
(6) Valná hromada může na svém nejbližším jednání změnit jakékoliv rozhodnutí prezidenta.
(7) Pokud má být měněným rozhodnutím podle odst. 6 rozhodnutí o přijetí člena spolku, tento člen
nevykonává své hlasovací právo. V případě, že valná hromada vysloví nesouhlas se vznikem jeho
členství, jeho členství zaniká.

Čl. 14
Redakční rada
(1) Redakční rada je orgánem spolku odpovědným za kvalitu a správnost publikovaných odborných a
popularizačních textů.
(2) Jako anglický ekvivalent je používán termín „Editorial Board“.
(3) Základním dokumentem redakční rady je Statut redakční rady. Ten stanovuje její strukturu a počet
jejích členů. Tento dokument musí být v souladu se stanovami spolku a s jeho účelem. Změny Statutu
redakční rady musí schválit valná hromada.
(4) Redakční radě předsedá šéfredaktor. Ten je vždy zván na valné hromady spolku. Jeho hlas je poradní.
(5) Členové redakční rady jsou jmenováni prezidentem na dobu neurčitou po usnesení redakční rady o
souhlasu se jmenováním. Stejně tak k odvolání člena redakční rady je třeba souhlasu redakční rady.
Jmenování či odvolání členů redakční rady může vycházet i z jejího návrhu. Tím je dán její souhlas.
(6) V případě, že počet členů redakční rady klesne pod tři, prezident může jmenovat další členy rady i bez
souhlasu redakční rady, ovšem pouze k doplnění redakční rady tak, aby měla alespoň tři členy.
(7) Redakční rada může svými usneseními vytvářet, měnit či rušit vlastní předpisy, které jsou závazné pro
redakční radu samotnou, všechny osoby podílející se na její činnosti, redakci a pro publikující autory.

Hlava IV: Jednací řád valné hromady
Čl. 15
Svolání valné hromady
(1) Valná hromada se schází dle potřeby, ale musí sejít alespoň jednou ročně.
(2) Prezident spolku musí do jednoho měsíce svolat valnou hromadu, pokud ho o to písemně požádá
alespoň třetina členů spolku. Pokud tak neučiní, může valnou hromadu svolat kterýkoli člen.
(3) Pozvánka na valnou hromadu s přesným časem a místem musí být všem členům doručena nejpozději 7
dní před jejím konáním a to se všemi potřebnými materiály k projednávané agendě včetně návrhu
programu jednání.
(4) Prezident spolku se snaží svolávat valnou hromadu na takovém místě a v takovém čase, aby to
vyhovovalo co nejvíce členům spolku.

Čl. 16
Účast na valné hromadě
(1) Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů spolku.
(2) Za přítomného člena se považuje i člen, který využívá technického prostředku pro dálkovou komunikaci
s ostatními účastníky valné hromady. To ovšem pouze za předpokladu, že je bezpečně zjištěna jeho
totožnost.
(3) K přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rozhodování o
změně stanov nebo zániku spolku je nutná dvoutřetinová většina ze všech členů spolku.
(4) Prezident může na valnou hromadu pozvat i osobu, která není členem spolku. Tato osoba nehlasuje a
může mluvit pouze, když je jí uděleno slovo.

Čl. 17
Jednání valné hromady
(1) Jednání předsedá prezident spolku. Pokud není přítomen, pak člen rady jím určený.
(2) Pokud spolek nemá prezidenta, pak jednání předsedá ten z přítomných členů spolku, který je členem
spolku nejdéle. Pokud je více lidí členy stejnou dobu, dohodnou se, který z nich bude předsedat. Pokud
se nedohodnou, bude předsedat starší z nich.
(3) Na začátku jednání valné hromady je schvalován program jednání. K programu uvedenému v pozvánce
může každý člen spolku navrhnout další bod agendy, který ale musí být schválen nadpoloviční většinou
hlasů všech členů spolku. Program je poté jako celek schvalován nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů.
(4) Každý člen spolku má právo se vyjadřovat ke všem bodům programu a předsedající mu k tomu musí
udělit slovo.
(5) O průběhu jednání a přijatých rozhodnutích vyhotovuje osoba pověřená předsedajícím zápis. Tento
zápis bude poskytnut všem členům spolku do 15 dní od skončení jednání.

Čl. 18
Náhradní valná hromada
(1) Pokud byla řádně svolána valná hromada, ale z důvodu nedostatku přítomných byla
neusnášeníschopná, může prezident do 15 dnů svolat náhradní valnou hromadu.
(2) Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být rozeslána nejpozději 30 dní před jejím plánovaným
jednáním a musí v ní být výslovně uvedeno, že to bude náhradní valná hromada a jaké to má důsledky.
(3) Na náhradní valné hromadě se může jednat pouze o záležitostech, které byly na programu svolané
neusnášeníschopné valné hromady.
(4) Náhradní valná hromada je vždy usnášeníschopná. Pro změnu stanov nebo zánik spolku je třeba
dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů, ostatní rozhodnutí mohou být přijata nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů.

Čl. 19
Krizový stav
(1) Pokud spolku hrozí vážná újma zejména, protože je funkce prezidenta nenadále prázdná, nebo protože
je prezident dlouhodobě nečinný, nebo je neschopen jednat z objektivních důvodů, může být valná
hromada svolána okamžitě.
(2) Na takto svolané valné hromadě je možné řešit pouze záležitosti, které nesnesou odkladu. Pokud je to
nutné, může být takto zvolen i prezident.
(3) Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech členů spolku.
(4) Vyloučeno je přijetí rozhodnutí o změně stanov a o zániku spolku.
(5) Rozhodnutí přijatá v krizovém stavu mohou být zrušena na následující řádné valné hromadě.

Čl. 20
Rozhodování per rollam
(1) Prezident spolku může zaslat členům spolku návrh na rozhodnutí, které spadá do působnosti valné
hromady anebo o kterém míní, že by se k němu měli vyjádřit všichni členové spolku. Přitom určí také
lhůtu, do které mu mají členové spolku doručit své odpovědi. Tato lhůta nesmí být kratší než 7 dní.
(2) Návrh rozhodnutí i odpovědi členů na něj mohou být zaslány jak v elektronické podobě, tak v podobě
písemné.
(3) Pokud člen spolku ve stanovené lhůtě nedoručí svůj souhlas s návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí.
(4) Většina pro určení, jestli bylo usnesení valné hromady přijato, se počítá z celkového počtu hlasů všech
členů spolku.
(5) Rozhodování per rollam je vyloučeno pro přijetí rozhodnutí o změně stanov nebo o zániku spolku.
(6) Rozhodnutí přijatá podle tohoto článku jsou rozhodnutím valné hromady, není tedy možný postup
podle čl. 12 odst. 6 stanov.
(7) Ustanovení čl. 19 stanov spolku se použije přiměřeně i pro jiné orgány spolku, pokud to není
v základním dokumentu tohoto orgánu vyloučeno. Hlasování per rollam může zahájit předsedající
tohoto orgánu, pokud základní dokument neurčí jinak.

