
STANOVY spolku „Nová Morava, z.s. za rozvoj jižní Moravy“

§1 Základní ustanovení

(1) Název spolku:  Nová Morava, z.s. za rozvoj jižní Moravy

(2) Sídlo spolku: Příkop 843/4, 602 00 Brno

(3) Spolek vykazuje činnost na celém území České republiky

(4) Cílem činnosti je sdružování osob se zájmy v oblasti počítačových věd, moderních 
technologií a v  zájmu ve smysluplném využití volného času. Těmito činnostmi se rozumí 
zejména rozšiřování moderních technologií mezi občany, organizace a pomoc při organizaci 
naučných a zábavných akcí pro veřejnost, zvláště děti a mládež a účast na podobných akcích 
organizovaných jedinci či organizacemi mimo spolek.

§2 Orgány spolku

(1) Orgány spolku jsou členská schůze, předseda a rada spolku.

(2) Členská schůze

a) Je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou za kalendářní rok.

b) Členskou schůzi svolává rada spolku

c) O termínu konání musí být členové spolku vyrozuměni nejméně 14 dnů předem.

b) Je usnášeníschopná , je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů s aktivním 
druhem členství. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze ani po uplynutí 30 minut od 
jejího začátku, svolá rada nejpozději do 14-ti dnů náhradní členskou schůzi. 

c) Náhradní členská schůze musí mít nezměněný program jednání. Tato je usnášeníschopná bez 
ohledu na počet přítomných členů s aktivním druhem členství.

d) Při hlasování má každý člen s aktivním druhem členství jeden hlas. Členové s pasivním 
druhem členství mají pouze poradní hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje výsledek hlasování členů 
rady.

e) Do výlučné působnosti členské schůze patří schvalovat roční účetní závěrku, změny stanov a 
rozhodovat o zániku spolku a o základních otázkách koncepce rozvoje spolku.

(3) Předseda spolku

a) Předsedu spolku volí rada ze svých členů, funkční období je na dobu neurčitou.

b) Je pověřen reprezentovat spolek, řídit radu a vést členskou schůzi. Pokud jeho konání není v 
rozporu s názorem rady, je oprávněn činit veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění 
činnosti a rozvoji spolku. Rovněž je oprávněn rozhodovat za spolek v běžných záležitostech.

(4) Rada spolku

a) Má pět členů, je složena výhradně ze členů s aktivním druhem členství. Funkční období je na 
dobu neurčitou. Člen může z rady dobrovolně vystoupit. Následně rada vybere na základě 
kandidátky nového člena rady.

b) Je statutárním orgánem spolku. Řídí činnost spolku a rozhoduje o všech záležitostech, pokud 
nejsou dány zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu.

c) Má právo navrhovat členské schůzi případné změny stanov.

d) Schází se podle potřeby, svolává ji předseda. Každý člen má při hlasování jeden hlas.

e) Rozhoduje o přijetí člena spolku.
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f) Svolává členskou schůzi a určuje její program.

g) Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, musí podepsat předseda a další dva 
členové rady.

§3 Členství ve spolku

(1) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s programovou 
náplní a cíli spolku.

(2) Ve spolku jsou možné následující druhy členství:

a) Aktivní členství

b) Pasivní členství

(3) O druhu členství rozhoduje rada. Žádost o změnu druhu členství podává člen písemně radě 
spolku.

V případě, kdy aktivní člen neplní řádně povinnosti vyplývající z jeho aktivního druhu členství, 
může rada změnit jeho aktivní členství na členství pasivní. Tato změna nabývá platnosti 
okamžikem rozhodnutí rady. Člen kterému bylo takto změněno členství může své členství změnit
zpět na aktivní pouze se souhlasem rady po napravení plnění svých povinností.

(2) Členství vzniká

a) Dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí za člena. Tomuto rozhodnutí předchází obdržení 
písemné přihlášky a písemný souhlas se stanovami spolku, případně dalšími podmínkami 
členství.

b) Dnem založení spolku v případě zakládajících členů účastných osobně na ustavující schůzi.

(3) Členství zaniká na základě písemného oznámení, rozhodnutím rady o vyloučení (v případě 
závažného porušení členské povinnosti), úmrtím, zánikem spolku a podobně.

§4 Práva a povinnosti členů s aktivním druhem členství

(1) Člen s aktivním druhem členství má právo

a) Účastnit se na jednání členské schůze se všemi právy, které mu tyto stanovy přidělují.

b) Účastnit se veškeré činnosti spolku a požívat všech výhod, které spolek členům poskytuje.

c) Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.

d) Být volen do orgánů spolku, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li věku 18 
let.

(2) Člen s aktivním druhem členství má povinnost

a) Dodržovat stanovy a plnit usnesení a pokyny orgánů spolku,

b) Chránit majetek spolku,

c) Oznamovat radě bez zbytečného odkladu změny týkající se člena spolku,

d) Hradit případné poplatky ve výši určené radou,

e) Aktivně se podílet na činnosti spolku.

§5 Práva a povinnosti členů s pasivním druhem členství

(1) Člen s pasivním druhem členství má právo

a) Účastnit se na jednání členské schůze se všemi právy, které mu tyto stanovy přidělují.

b) Účastnit se veškeré činnosti spolku a požívat některých výhod, které spolek členům poskytuje.

(2) Člen s pasivním druhem členství má povinnost
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a) Dodržovat stanovy a plnit usnesení a pokyny orgánů spolku,

b) Chránit majetek spolku,

c) Oznamovat radě bez zbytečného odkladu změny týkající se člena spolku,

d) Hradit členské příspěvky a případné poplatky ve výši určené radou,

(3) Od členského příspěvku jsou osvobozeni členové s aktivním druhem členství, dále pak 
členové, o nichž rozhodne rada.

(4) Spolek vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. 
Současně se spolek zavazuje neposkytnout osobní data třetím osobám ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb.

§6 Okolnosti zániku spolku

(1) Spolek se zrušuje usnesením členské schůze o rozpuštění spolku, nebo sloučením s jiným 
spolkem.
(2) Majetkové vypořádání provede rada spolku.

§7 Zásady hospodaření

(1) Spolek je neziskovou organizací.
(2) Případné příjmy spolku se budou skládat z členských příspěvků, darů a z případného zisku z 
akcí pořádaných spolkem a budou používány na činnost spolku.
(3) Po skončení účetního období (kalendářní rok) zajistí rada vypracování účetní závěrky. Rada 
uveřejní hlavní údaje z účetní závěrky na členské schůzi.
(4) Případný zisk spolku dosažený v účetním období po splnění daňových povinností bude použit k 
zajištění činnosti spolku.

§8 Závěrečná ustanovení

(1) Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 22.11.2013. Účinnosti nabývají dnem zápisu 
do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.
(2) V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami, se postupuje podle příslušných ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb.

…..................           ….................           …....................             …......................         …...................
Jiří Tomek                Dan Götz                Pavel Bzduch               Martin Knitl               Josef Dofek
předseda                   člen rady                 člen rady                      člen rady                    člen rady
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