STANOVY
spolku
”INFO-DRÁČEK, z.s.”
čl. I
Název a sídlo, působnost sdružení
1) Název spolku je: ”INFO-DRÁČEK, z.s.“ (dále jen ”Spolek”), které je nestátní, nepolitickou
organizací, jejíž činnost se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 2014
v platném znění
2) Sídlem spolku je Libušská 319, 142 00 Praha
3) Spolek působí na celém území České republiky, jejím sídlem je Praha
Čl. II
Poslání a cíle sdružení
1. Prostřednictvím poradenské činnosti, organizováním vzdělávacích, zájmových a volno
časových aktivit podporovat začlenění vietnamské komunity do majoritní společnosti
2. Vyvíjet a podporovat aktivity směrující ke komplexnímu vnímání vietnamské komunity
majoritní společností
3. Vyvíjet a podporovat tělovýchovní, kulturní a volno časové aktivity pro děti a mládež
4. Přispívat k odbourání jazykové bariéry vietnamské komunity formou workshopů českého
jazyka
5. Zlepšování kvality života a sociálních podmínek vietnamské komunity organizováním
kulturních a společenských akcí a volno časových aktivit
6. Věnovat pozornost znevýhodněným skupinám vietnamské komunity, jakou jsou nezletilý
bez doprovodu, samotným ženám, lidem se zdravotním postižením, seniorům.
7. Vzájemná informovanost o tradicích a zvyklostech vietnamské komunity a majoritní
společnosti
8. Spolupracovat s českými i mezinárodními, státními i nestátními institucemi za účelem
komplexního přístupu k problematice a zajištění kvalitních služeb
9. Spolupracovat s neziskovými organizacemi ve Vietnamu
10. Vydávání nezávislých časopisů, novin i jednorázových publikací o vietnamské komunitě a
jejich šíření jak mezi vietnamskou komunitu, tak i ostatní populace v celé České republice
Čl. III
Formy činnosti
1. Náplň činnosti musí odpovídat poslání a cílům spolku
2. Poskytování prospěšných činností pro začlenění se vietnamské komunity do české
společnosti dle platných zákonů a nařízení ČR formou kontaktního a informačního centra
3. Podpora spolupráce společností v podnikatelských aktivitách, seznamování s platnou
Legislativou ČR
4. Pomoc nadaným jedincům pro jejich úspěšný rozvoj
5. Pořádat workshopy českého jazyka zaměřené na tematické bloky s cílem získat základní
slovní zásobu pro komunikaci s majoritní společností a základních znalostí zákonů, norem a
pravidel ČR
6. Pořádat veřejné sbírky pro pomoc postižených dioxiny ve Vietnamu
7. Ve spolupráci s FN Motol Praha a Národním registrem dárců kostní dřeně v Plzni rozvíjet
osvětu o dárcovství kostní dřeně s cílem získat dárce kostní dřeně Vietnamců, případně
Asiatů žijících v České republice
8. Pravidelné akce s cílem vytáhnout vietnamskou komunitu do prostředí české společnosti
9. Zajištění finančních zdrojů pro chod Spolku podáváním žádostí o granty, dotace,
sponzorské příspěvky
10. Pořádání prodejních akcí, soutěží a obdobných akcí. Zisk z těchto činností bude zpětně
investován do integračních, sociálních, humanitárních a rozvojových programů Spolku

11. Propagační a popularizační činnost, vydávání tiskovin (časopisů), šíření informací
prostřednictvím elektronických médií (internet, televize, rozhlas, sociální sítě), pořádání
výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu
12. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, napomáhání k lepšímu soužití vietnamské
komunity a majoritní společnosti
čl. IV
Členství
1) Členem Spolku může být jednotlivec (fyzická osoba) starší 15, právnické osoby bez ohledu
na státní příslušnost, pokud se ztotožňuje s programem a cíly Spolku a je ochoten se
podílet na jejich realizaci, podá přihlášku ke členství předsedovi sdružení a zaplatí členský
příspěvek.
a) Proti rozhodnutí o nepřijetí za řádného člena Spolku se nelze odvolat a novou přihlášku
lze podat nejdříve za 12 měsíců od rozhodnutí.
b) Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení ze Spolku
b) rozhodnutím předsednictva Spolku
c) úmrtím člena
d) vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanového členského poplatku, a to pokud
poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou
lhůtou pro jeho zaplacení. Na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn
e) zánikem Spolku
c) Člen má právo:
a) podílet se na veškeré činnosti Spolku
b) účastnit se členské schůze a hlasovat o všech přednesených otázkách
c) volit členy předsednictva a být volen do kteréhokoliv orgánu Spolku
d) být plně informován o činnosti Spolku a požadovat od předsednictva příslušná
stanoviska k nim
d) Člen má povinnost
a) dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly Spolku, svou činností naplňovat
cíle Spolku
b) informovat orgány Spolku o své činnosti uskutečňované v souvislosti s členstvím ve
Spolku
c) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky
čl. V
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou valná hromada, předsednictvo a revizní komise.
2. Vlastní činnost Spolku může být taky realizována prostřednictvím pobočných spolků na
území ČR.
3. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku složeným ze všech jejích členů. Schází se
pravidelně jednou ročně. Kromě toho může být svoláno její mimořádné zasedání a to na
žádost 1/3 členů Spolku.
4. Valná hromada rozhoduje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

O náplni, hlavních úkolech a všech zásadních otázkách činnosti Spolku.
Přijímá Stanovy, rozhoduje o zániku Spolku.
Volí a odvolává předsednictvo
Volí a odvolává revizní komisi
Bere na vědomí přijetí nových členů
Rozhoduje o vzniku, zrušení nebo proměně pobočných spolků na území ČR
Schvaluje výsledky hospodaření Spolku

h) Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna 1/3 členů Spolku. Pokud se ve
stanovený den a hodinu nedostaví potřebný počet členů, začátek valné hromady se
odloží o půl hodiny. Poté je schopna usnášení za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů.
Při hlasování rozhoduje prostá většina.
i)

Předsednictvo je výkonným orgánem Spolku. Řídí se usneseními valné hromady a
v době mezi valnými hromadami řídí veškerou činnost Spolku. Předsednictvo si zvolí
předsedu a místopředsedy. Předseda je statutárním zástupcem Spolku a navenek
jedná za Spolek samostatně. Předsednictvo je voleno na pět let. Schází se dle potřeby,
nejméně však čtyřikrát do roka. Je schopné usnášení za přítomnosti nadpoloviční
většiny svých členů a při hlasování rozhoduje prostá většina. Při rovnosti hlasů
rozhodne hlas předsedy.

j)

Dle zájmů členů mohou být ustanovené pobočné spolky. Pobočné spolky si ze svého
středu zvolí předsedu, podle potřeby i další funkcionáře. Pobočné spolky nemají právní
subjektivitu, jejich činnost se řídí stanovami a měsíčně podávají zprávu o své činnosti
předsednictvu Spolku.

k) Revizní komise je tříčlenná a členství v ní je neslučitelné s členstvím v předsednictvu
a výkonem v pobočném spolku. Členové revizní komise mají právo zúčastnit se jednání
všech orgánů a organizačních útvarů Spolku. Mohou se účastnit jednání předsednictva,
nemají však hlasovací právo. Funkční období členů revizní komise je pětileté. Do
působnosti revizní komise náleží zejména:
-

Kontrola hospodaření Spolku
Kontrola hospodaření pobočných spolků
Kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu či jiných veřejných rozpočtů a to jak ve Spolku, tak pobočnými
spolky
Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu
předsednictvo a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání
Čl. VI
Hospodaření

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary,
dotace a granty, sponzorské příspěvky a budou používány na činnost sdružení. Dalšími
příjmy mohou být příjmy z vedlejší činnosti, která je v souladu s posláním, cíli a činnosti
sdružení. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční
zajištění svých aktivit.
2. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností
podle těchto stanov a rozpočtem Spolku.
3. Předsednictvo může vyčlenit prostředky pro úhradu činnosti Spolku a pobočných spolků.
4. Spolek hospodaří se svým majetkem podle plánu činnosti a rozpočtu schváleného
předsednictvím.
5. Spolek vede účetnictví dle platných právních předpisů.
6. Spolek může získávat prostředky na zajištění plnění svého účelu i z vedlejší činností, např.
provozováním kulturních, společenských, vzdělávacích, turistických, sportovních a jiných
akcí. Výnosy činnosti Spolku dle tohoto odstavce lze využít pouze k naplnění plánu činnosti,
resp. Cílů vytýčených v rámci těchto stanov.
čl. VII
Jednání za Sdružení
1. Předseda Spolku vystupuje navenek jako statutární zástupce Spolku a jedná samostatně,
viz čl. V odst. 6.

2. Předseda může pověřit zastupováním v konkrétní věci i jiného člena Spolku.
3. Spolek jako samostatná právnická osoba může vstupovat do smluvních vztahů. Smluvní
vztah uzavírá předseda, popř. jiný jím pověřený člen, a stvrzuje jej svým podpisem tak, že
k vytištěnému nebo napsanému názvu INFO-DRÁČEK, z.s. připojí svůj podpis.
4.

Uzavření smlouvy musím být odsouhlaseno předsednictvím Spolku.

5. Předseda nebo jiné jím pověřené osoby o svém jednání informují předsednictví Spolku.
6. Podpisové právo k účtu Spolku má předseda, popř. další členové Sdružení dle rozhodnutí
předsedy Spolku.

čl. VIII
Zánik sdružení
1. Zánik Spolku a majetkové vypořádání po jejím zániku se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku 2014 a ve znění jeho pozdějších předpisů.
2. O zániku Spolku dobrovolným rozpuštěním rozhoduje členská schůze. Pokud se valná
hromada usnese o zániku Spolku, zvolí likvidační komisi, která provede vypořádání práv a
závazků a likvidaci zbývajícího majetku podle platných zákonů, a to zásadně ve prospěch
Spolku. Při rozdělování majetku se též přihlíží k podílů jednotlivých členů na vytvoření
majetku Spolku.

V Praze dne 17. 11. 2015

