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7.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně. 

7.2 Členskou schůzi svolává jednatel spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá jednatel 
spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez 
ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí 
rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, v případě rovnosti hlasů 
rozhoduje jednatel spolku.  

7.3 Členskou schůzi svolá jednatel spolku také, požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku, a to ve 
lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.  

7.4 Členská schůze  

a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto 
rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku, 

b) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období,  

c) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,  

d) stanovuje výši zápisného a členských příspěvků. 

e) ze svého středu volí jednatele spolku. 

f) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku, 

g) připravuje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období, návrh rozpočtu na 
další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti, 

h) až do zvolení jednatele spolku jedná jménem spolku přípravný výbor, 

i) přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena. 

 

čl. 8 – Jednatel spolku 

8.1 Je statutárním orgánem spolku.  

8.2 Svolává a řídí jednání členské schůze. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.  

8.3 Je oprávněn jednat jménem spolku.  

8.4 Jednatel spolku může písemně pověřit k jednání jménem spolku členy spolku. Tyto osoby 
jednají jménem spolku samostatně.  

 

čl. 9 – Zásady hospodaření 

9.1 Spolek je neziskovou organizací. Spolek muže uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou 
osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Případné příjmy spolku tvoří: 

a) dary, dotace a granty, 




