Spolek Pocta Mašínům
STANOVY SPOLKU
I.
Charakter Spolku
Spolek je samosprávným dobrovolným svazkem jeho členů vedených společným zájmem uvedeným v
čl. IV. Stanov založeným podle ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
Spolek je právnickou osobou vytvořenou společenstvím jeho členů.
II.
Název Spolku
Spolek nese název: Spolek Pocta Mašínům
III.
Sídlo Spolku
Sídlem Spolku je Žatec, Písečná 2819, PSČ 438 01
IV.
Účel Spolku
Účelem Spolku je ochrana památky skupiny bratří Mašínů a jeho hlavní činností je zejména:
• realizace památníku skupiny bratří Mašínů,
• shromažd'ování finančních prostředků pro realizaci památníku skupiny bratří Mašínů,
• organizace a realizace školení, seminářů, přednášek a workshopů pro cílové skupiny,
• organizace mezinárodních projektů,
• organizace programů pro cílové skupiny,
• spolupráce s mezinárodními institucemi, státními institucemi, školami a dalšími organizacemi, které
působí v oblasti vzdělávání a poradenství na národní a mezinárodní úrovni,
V.
Zakladatelé Spolku
Spolek na ustavující schůzi konané dne 18. února 2014 založili níže podepsaní zakladatelé:
• PhDr. Tomáš Grulich
• RNDr. Alena Palečková
• Pavel Pavlovský
• Miroslav Šmejkal
• PhDr. Pavel Žáček PhD.
VI.
Doba trvání Spolku
Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

VII.
Vznik a zánik členství
1. Členem Spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba
• která má zájem na základních cílech Spolku definovaných v čl. IV. Stanov,
• která nikdy nebyla členem, nebo kandidátem kterékoliv komunistické strany,
• která nespolupracovala s StB, nebo podobnými organizacemi,
2. Členství ve Spolku vzniká dnem schválení členství Radou Spolku po té, co zájemce o členství doručí
přihlášku do sídla Spolku.
3. Členství ve Spolku zaniká:
• zánikem Spolku,
• ke dni doručení písemného oznámení Radě Spolku o vystoupení člena,
• smrtí člena,
• vyloučením člena (Člena spolku je možné vyloučit pouze pokud hrubě porušuje nebo znevažuje
Stanovy Spolku, a nebo jeho cíle a přes písemné upozornění na toto nevhodné jednání v něm
pokračuje).
VIII.
Práva a povinnosti členů
1. Práva člena Spolku
• účastnit se Valné hromady členů Spolku,
• podávat návrhy Radě Spolku a žádat jejich projednání,
• být informován o činnosti Rady a celého Spolku včetně hospodaření,
2. Povinnosti člena Spolku:
• dodržovat stanovy Spolku,
• respektovat usnesení Rady Spolku,
IX.
Orgány Spolku
1. Valná hromada Spolku
• je shromážděním všech členů Spolku,
• je nejvyšším orgánem Spolku a schází se podle potřeby, minimálně jedenkrát za rok,
• přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů,
• je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina z celkového počtu členů Spolku,
• určuje hlavní zaměření činnosti Spolku,
• projednává a schvaluje výsledek hospodaření a výroční zprávu za uplynulé období a rozpočet Spolku,
• volí a odvolává zástupce do Rady Spolku,
• schvaluje Stanovy Spolku a změnu stanov,
• rozhoduje o zániku Spolku nebo jeho přeměně,
• jednání Valné hromady řídí se přiměřeně ustanoveními § 248 — 255 zák. č. 89/2012 Sb.
2. Rada Spolku
• je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku mezi jednotlivými zasedáními Valné

hromady,
• rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena Spolku,
• má 5 členů,
• v čele stojí předseda, kterého volí Rada Spolku na dobu jednoho roku,
• předseda řídí činnost Rady Spolku a zastupuje ji navenek,
• předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Rady Spolku,
• usnesení Rady spolku se přijímá většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rada
spolku je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
• Radu Spolku svolává předseda nebo jiný pověřený člen rady nejméně dvakrát ročně, e.mailovou
zprávou adresovanou členům Rady Spolku s alespoň 5ti denním předstihem,
• Rada Spolku svolává nejméně jedenkrát ročně Valnou hromadu Spolku. Pozvánka na Valnou hromadu
Spolku musí být odeslána na e. mailovou adresu nebo do datové schránky všem členům Spolku
nejpozději 30 kalendářních dnů před jejím konáním. Pozvánka kromě místa, data a času konání Valné
hromady musí obsahovat i její program,
• funkční období členů Rady Spolku je tříleté.
3. Jednání jménem Spolku
• Za Spolek jednají všichni členové Rady Spolku.
• Podepisovat za spolek může předseda Rady Spolku spolu s jedním členem Rady Spolku.
Podepisování za spolek se děje tak, že oprávnění členové Rady Spolku připojí k názvu Spolku svoje
jména a podpisy.
X.
Zásady hospodaření
1. Hospodaření Spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. Hlavní činností spolku není
výdělečná činnost, Spolek však může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost za účelem podpory účelu,
pro který byl Spolek založen nebo k hospodárnému využití spolkového majetku.
2. Prostředky na svoji činnost získává Spolek zejména:
• z darů, dotací a odkazů.
3. Spolek nestanoví svým členům povinné placení členského příspěvku.
XI.
Zánik Spolku
1. Spolek zaniká, pokud se pro její zánik vysloví alespoň 2/3 většina řádných účastníků Valné hromady.
2. Likvidace Spolku řídí se ustanoveními § 269 — 273 zák. č. 89/2012. Likvidační zůstatek může být
použit výlučně k veřejně prospěšným účelům.
XII.
Závěrečná ustanovení
1. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na zápis Spolku do veřejného rejstříku
podávají všichni zakladatelé Spolku.
2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

3. Tyto stanovy byly přijaty na Valné Hromadě Spolku Pocta Mašínům konané dne 21. Ledna 2016 což
členové Rady Spolku potvrzují svými podpisy:
Jméno a příjmení
PhDr. Tomáš Grulich
RNDr. Alena Palečková
Pavel Pavlovský
Miroslav Šmejkal
PhDr. Pavel Žáček PhD.

