Stanovy občanského sdružení
Pink Floyd fanklub CZ
Čl. I
Úvodní ustanovení
1)

Název občanského sdružení: „Pink Floyd fanklub CZ“ (dále jen „sdružení“).

2)

Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00.

Čl. II
Právní postavení sdružení
1)

Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společného zájmu.

2)

Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III
Cíl činnosti sdružení
1)

Cílem sdružení je shromažďování, sdílení a rozšiřování informací týkající se hudební
skupiny Pink Floyd (UK) a s tím související činnost publikační, vzdělávací a propagační.

Čl. IV
Členství
1)

Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami a cíli
sdružení.

2)

Členství ve sdružení je dobrovolné. Členství vzniká splněním následujících podmínek:
a) zaplacením základního vkladu,
b) rozhodnutím řídícího výboru o přijetí za člena.

3)

Výše základního vkladu a ročního příspěvku je určena rozhodnutím valné hromady.
Roční členský příspěvek je splatný vždy do 28. února příslušného roku. Členové sdružení
mohou dobrovolně složit do pokladny sdružení „zvláštní členský příspěvek“. Výše
zvláštního členského příspěvku není omezena. Jednou zaplacený základní vklad, roční
členský příspěvek ani zvláštní členský příspěvek se nevrací.

4)

Členství ve sdružení je možné přerušit. Oznámení o přerušení členství ve sdružení
předává člen písemně řídícímu výboru. Člen s přerušeným členstvím nemá práva ani
povinnosti vyplývající z členství ve sdružení. Členství je obnoveno po písemném

oznámení řídícímu výboru o obnovení členství a zpětném zaplacení ročního členského
příspěvku za příslušný rok.
5)

Členství zaniká:
a) vystoupením člena ze sdružení na základě písemného oznámení řídícímu výboru,
b) nezaplacením ročního členského příspěvku ve stanovené lhůtě,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
d) úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého,
e) zánikem sdružení.

Čl. V
Práva a povinnosti člena sdružení
1)

Člen je oprávněn zejména:
a) podílet se a být informován o činnosti sdružení,
b) účastnit se akcí pořádaných sdružením,
c) volit a být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) účastnit se zasedání valné hromady a být na něm seznámen s výsledkem hospodaření
sdružení,
f) vlastnit členský průkaz,
g) kdykoliv ze sdružení dobrovolně vystoupit či pozastavit členství,
h) užívat majetek sdružení za podmínek stanovených řídícím výborem,
i) mít přístup k adresám ostatních členů sdružení.

2)

Člen je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) platit roční členský příspěvek,
c) respektovat rozhodnutí orgánů sdružení,
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, je-li do nich zvolen,
e) svědomitě pečovat o majetek sdružení.
f) poskytnout stanovené kontaktní informace do evidence členů sdružení a oznamovat
jejich případné změny.

Čl. VI
Čestné členství
1)

O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada na návrh řídícího výboru.

2)

Čestný člen není členem sdružení ve smyslu těchto stanov. Vztahují se na něj pouze
následující práva a povinnosti:
a) čestný člen má právo používat titul „Čestný člen o. s. Pink Floyd fanklub CZ“,
b) čestný člen má právo účastnit se valných hromad sdružení s hlasem poradním
c) čestný člen má právo účastnit se na zvláštní pozvání jednání řídícího výboru,

d) čestný člen neplatí základní vklad ani roční příspěvek.
3)

Čestné členství zaniká
a) písemným oznámením čestného člena o vzdání se titulu „Čestný člen o. s. Pink Floyd
fanklub CZ“,
b) úmrtím čestného člena nebo prohlášením za mrtvého,
c) zrušením čestného členství na základě rozhodnutí valné hromady,
d) zánikem sdružení.

Čl. VII
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) řídící výbor,
b) valná hromada,
c) revizní komise.

Čl. VIII
Řídící výbor
1)

Řídící výbor je výkonným a řídícím orgánem sdružení. Řídící výbor řídí sdružení
v období mezi zasedáními valné hromady. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

2)

Členy řídícího výboru volí valná hromada z řad členů sdružení nejméně jednou za
kalendářní rok. Vždy je zvoleno pět členů řídícího výboru.

3)

Předsedu a místopředsedu si řídící výbor zvolí na svém prvním jednání po zvolení valnou
hromadou. K zajištění činnosti sdružení může řídící výbor zřídit funkci pokladníka.

4)

Členové řídícího výboru zastupují sdružení navenek a jednají samostatně jeho jménem
v souladu s rozhodnutím řídícího výboru.

5)

Jednání řídícího výboru svolává předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda řídícího
výboru nejméně čtyřikrát ročně.

6)

Řídící výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Řídící výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti
rozhoduje hlas předsedy řídícího výboru.

7)

Řídící výbor je povinen zejména:
a) koordinovat činnost sdružení,
b) informovat o své činnosti a záměrech členy sdružení,
c) svolat v řádném termínu valnou hromadu a o jejím konání členy sdružení informovat
(s uvedením dne, času, místa a programu jednání), a to nejméně čtrnáct dnů přede
dnem jejího konání,
d) zpracovat podklady pro rozhodování valné hromady, zejména:
– výroční zprávu sdružení,

účetní závěrku,
– návrh rozpočtu sdružení.
e) rozhodovat o přijetí za člena sdružení,
f) účelně hospodařit s majetkem sdružení.
–

8)

Předseda řídícího výboru vede evidenci členů sdružení.

9)

Funkce člena řídícího výboru zaniká
a) ukončením nebo přerušením členství ve sdružení; obnovením členství ve sdružení
není obnovena funkce člena řídícího výboru,
b) písemným oznámením člena řídícího výboru o svém odstoupení z funkce člena
řídícího výboru předsedovi řídícího výboru; odstupuje-li z funce člena řídícího
výboru předseda řídícího výboru, předává oznámení o odstoupení z funkce člena
řídícího výboru místopředsedovi řídícího výboru.

10) Zanikne-li funkce členství v řídícím výboru jeho předsedovi, stává se předsedou řídícího
výboru jeho místopředseda, který tím současně přestává být místopředsedou. Nemá-li
řídící výbor svého místopředsedu, musí řídící výbor na nejbližším jednání jmenovat
nového.
11) Činnost řídícího výboru končí okamžikem zvolení nového řídícího výboru valnou
hromadou.

Čl. IX
Valná hromada
1)

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří všichni členové
sdružení, kteří nemají pozastaveno člentsví.

2)

Valnou hromadu svolává řídící výbor:
a) nejméně jednou za rok s tím, že valná hromada, která schvaluje účetní závěrku
sdružení, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního
období,
b) v případě, kdy o její svolání písemně požádá alespoň 1/3 členů sdružení, je řídící
výbor povinen ji svolat ve lhůtě 40 dnů od obdržení této žádosti nebo
c) pokud má řídící výbor méně než čtyři členy, resp. pokud má revizní komise méně než
dva členy, je řídící výbor povinen svolat valnou hromadu do 40 dnů od okamžiku,
kdy k této skutečnosti došlo. Tato valná hromada pak musí provést volbu nového
řídícího výboru, respektive nové revizní komise.

3)

V případě, že řídící výbor nesvolá ve stanovené lhůtě valnou hromadu, je povinna ji
svolat revizní komise, a to do jednoho měsíce od uplynutí lhůty stanovené v čl. IX bod 2.
Pokud tak v této lhůtě neučiní, má právo svolat valnou hromadu každý z členů sdružení.

4)

Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušný rok, výroční zprávu sdružení, rozpočet
sdružení a účetní závěrku sdružení,

c)
d)
e)
f)
g)
h)

schvaluje zprávu o kontrolní činnosti revizní komise,
volí členy řídícího výboru a revizní komise,
rozhoduje o zrušení členství,
rozhoduje o udělení čestného členství,
rozhoduje o zrušení čestného členství,
rozhoduje o zrušení sdružení.

5)

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů
sdružení. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. O změně
stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou
přítomných členů. Každý člen sdružení má jeden hlas.

6)

Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá řídící výbor náhradní valnou hromadu, a
to tak, že nová pozvánka musí být zaslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který
byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti
týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada
musí mít nezměněný program jednání a je schopná usnášení, je-li přítomno alespoň 9
členů sdružení.

7)

Jestliže se i přes dvakrát opakované svolání nesejde usnášeníschopná valná hromada,
sdružení je zrušeno.

Čl. X
Revizní komise
1)

Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Za svoji činnost odpovídá valné
hromadě.

2)

Revizní komise vykonává kontrolu nad hospodařením sdružení, nakládáním s majetkem
sdružení a dodržováním stanov (dále jen „kontrola“).

3)

Revizní komise upozorňuje předsedu řídícího výboru na nedostatky zjištěné při kontrole,
podává mu návrhy na jejich odstranění a provádí kontrolu jejich odstranění.

4)

Revizní komise provádí kontrolu nejméně jednou ročně. Z každé provedené kontroly
vypracovává předseda revizní komise zprávu o výsledku kontroly, kterou je povinen
předat do 14 dnů od provedení kontrly předsedovi řídícího výboru. Pro zasedání valné
hromady vypracovává předseda revizní komise zprávu o kontrolní činnosti revizní
komise.

5)

Členy revizní komise volí valná hromada sdružení z řad členů sdružení. Vždy jsou
zvoleni právě tři členové revizní komise. Členové revizní komise nemohou být současně
členy řídícího výboru.

6)

V čele revizní komise je její předseda. Předsedu revizní komise volí ze svého středu
členové revizní komise. Odstupující předseda revizní komise nesmí být na následující
volební období znovu zvolen jejím předsedou. Členové revizní komise mají právo
účastnit se jednání řídícího výboru s hlasem poradním.

7)

Členství v revizní komisi zaniká:

a) ukončením nebo přerušením členství ve sdružení; obnovením členství není obnoveno
členství v revizní komisi,
b) písemným oznámením člena revizní komise o ukončení členství v revizní komisi
předsedovi řídícího výboru.
8)

Zanikne-li členství v revizní komisi předsedovi revizní komise, zvolí stávající členové
revizní komise nového předsedu. Řídící výbor je povinen bez zbytečného odkladu
upozornit všechny členy revizní komise na zánik nebo přeušení členství člena revizní
komise.

9)

Činnost revizní komise končí okamžikem zvolení nové revizní komise valnou hromadou.

Čl. XI
Zásady hospodaření
1)

Sdružení hospodaří s hmotným i nehmotným majetkem.

2)

Zdroje majetku sdružení tvoří zejména:
a) základní vklady, roční členské příspěvky a zvláštní členské příspěvky,
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
c) příjmy z činností konaných při naplňování cílů sdružení.

3)

Za hospodaření sdružení odpovídá řídící výbor. Řídící výbor je povinen každoročně
předkládat valné hromadě výroční zprávu sdružení, včetně roční závěrky hospodaření.

4)

Sdružení hospodaří podle rozpočtu, který pro daný rok schválila valná hromada.

Čl. XII
Zánik sdružení
1)

Sdružení zaniká
a) rozhodnutím valné hromady o zániku sružení, případně o jeho sloučení s jiným
sdružením,
b) na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra,
c) nesejde-li se i přes dvojí opakování usnášeníschopná valná hromada v souladu
s čl. IX bod 7).

2)

Zaniká-li sdružení rozhodnutím valné hromady, rozhodne valná hromada zároveň
o způsobu vypořádání majetku mezi jeho členy.

V Praze dne 10. května 2004.

