Stanovy spolku
MONUITA, z.s.
Článek 1
Název a sídlo Spolku
1. Oficiální název spolku zní MONUITA, z. s. (dále jen „Spolek“).
2. Sídlo spolku je Kollerova 127, Příbram IV, 261 01 Příbram.
Článek 2
Statut Spolku
1. Spolek je samosprávný, dobrovolný a nezávislý zájmový spolek, který vznikl na základě
iniciativy svých členů.
2. Spolek je právnickou osobou.
Článek 3
Činnost Spolku
1. Předmětem hlavní činnosti Spolku je zejména:
a) koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy členů Spolku v oblasti podpory a
zajištění jejich sociálních a kulturních potřeb,
b) poskytovat za stanovených podmínek podporu pro zajištění sociálních a kulturních potřeb
svých členů a jejich rodinných příslušníků nebo jiných osob určených členem Spolku.
Článek 4
Členství ve Spolku
1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
2. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku, vnitřními
předpisy a cíli Spolku a složí členský příspěvek. U členů mladších 18 let je nutný souhlas
zákonného zástupce. Členem Spolku nemůže být právnická osoba.
3. Výkonný výbor vede seznam členů Spolku v elektronické podobě. Zápisy a výmazy v tomto
seznamu provádí při vzniku a zániku členství a při jakékoliv změně podstatných údajů. Seznam
členů je neveřejný.
4. Členové Spolku jsou povinni:
a) dodržovat stanovy,
b) hradit členský příspěvek v souladu s článkem 7 stanov,
c) dodržovat mlčenlivost o těch důvěrných informacích Spolku, jejichž zveřejnění by mohlo
ohrozit zájmy Spolku a jeho členů,
d) poskytovat Spolku takové informace, které jsou nezbytné k zabezpečení činnosti Spolku.
5. Členové Spolku jsou oprávněni:
a) podílet se na činnosti Spolku,
b) požádat po splnění stanovených podmínek o poskytnutí podpory (dále jen „Podpora“)
v souladu s aktuálním plánem podpory Spolku (dále jen „Plán podpory“),
c) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření Spolku,
d) volit orgány Spolku,
e) být volen do orgánů Spolku,

f) určit osoby, na které po smrti člena Spolku mohou přejít jejich členská práva,
g) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti Spolku.
6. O Podporu může požádat člen Spolku, který dosáhl věku alespoň 50 let a od vzniku jeho členství
ve Spolku uplynulo alespoň 30 let.
7. Na poskytnutí Podpory není nárok, o poskytnutí Podpory rozhoduje výkonný výbor na základě
žádostí jednotlivých členů.
Článek 5
Vznik a zánik členství
1. O přijetí za člena Spolku rozhoduje při splnění stanovených podmínek výkonný výbor.
2. Řádné členství ve Spolku vzniká splněním všech níže uvedených podmínek:
a) podání písemné žádosti o členství ve Spolku včetně souhlasu se vstupem do Spolku, souhlasu
se stanovami a vnitřními předpisy Spolku a souhlasu se zpracováním osobních údajů,
b) rozhodnutí výkonného výboru o přijetí člena,
c) uhrazení jednorázového členského příspěvku a/nebo první úhrady pravidelného členského
příspěvku dle článku 7 stanov.
3. Členství ve Spolku zaniká v těchto případech:
a) vystoupením člena ze Spolku písemným oznámením doručeným výkonnému výboru,
b) úmrtím člena, pokud se členem Spolku nestane jeho právní nástupce, ve smyslu odst. 4 tohoto
článku stanov,
c) zrušením členství dle odst. 5 tohoto článku stanov, a
d) zánikem Spolku dle článku 14 stanov.
4. V případě smrti člena Spolku přechází práva a povinnosti člena Spolku včetně práv souvisejících
s Podporou na jimi určenou osobu, jinak na dědice člena Spolku, pokud tento dědic požádá o
členství ve Spolku a výkonný výbor žádosti vyhoví (dále jen „Právní nástupce“). Právní
nástupce člena Spolku má právo požádat o Podporu pouze za podmínek stanovených v těchto
stanovách a Plánu podpory.
5. Členství ve Spolku může být některému ze členů Spolku zrušeno pouze na základě rozhodnutí
členské schůze dle článku 11 odst. 2 stanov v případě, že člen Spolku se choval způsobem, který
Spolek hrubě poškozuje či jednal hrubým způsobem v rozporu se zájmy Spolku, zejména Spolek,
jeho orgány, či jeho činnost opakovaně pomlouval.
a)
6. V případě zániku členství zanikají členovi Spolku všechna práva spojená s členstvím, včetně
práva na Podporu a práva na vrácení členského příspěvku, a to bez jakékoliv náhrady.
Článek 6
Hospodaření Spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků v souladu s plánem hospodaření
schváleným členskou schůzí (dále jen „Pravidla hospodaření“). První Pravidla hospodaření
jsou schválena ustavující členskou schůzí, do schválení Pravidel hospodaření není výkonný
výbor oprávněn nakládat s členskými příspěvky.
2. Výkonný výbor vynakládá veškeré prostředky získané z členských příspěvků výhradně na úkony
spojené s předmětem činnosti Spolku a řádně podložené účetními doklady.
3. S výsledky hospodaření seznamuje výkonný výbor členy Spolku na každé členské schůzi.
4. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a dále jedenkrát ročně při řádné
členské schůzi.

Článek 7
Členský příspěvek
1. Každý člen Spolku je povinen uhradit při vzniku členství členský příspěvek minimálně 1000
Kč.
2. Členský příspěvek může být uhrazen výlučně v penězích.
3. Člen Spolku platí členský příspěvek ve výši dohodnuté se Spolkem. Maximální výše členského
příspěvku členem Spolku není omezena.
4. Od výše uhrazených členských příspěvků se odvíjí případná výše Podpory pro daného člena
Spolku.
5. Výši uhrazených členských příspěvků každým členem Spolku eviduje výkonný výbor.
6. Z důvodu neplacení členských příspěvků nemůže být členovi Spolku zrušeno členství.
7. Na vrácení členských příspěvků nemá člen Spolku nárok.
8. V případě zániku členství nemají členové Spolku nárok na vrácení uhrazeného členského
příspěvku.
Článek 8
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
a) členská schůze,
b) výkonný výbor, a
c) předseda Spolku.
Článek 9
Členské schůze Spolku
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku. Členské schůze se, kromě členů Spolku, mohou
též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem, jestliže členská schůze jejich účast svým
usnesením nevyloučí.
3. Členové Spolku se mohou zúčastnit členské schůze osobně, v zastoupení nebo s využitím
technických prostředků (např. telefon, Skype apod.). Jeden zástupce, vyjma zákonných zástupců,
nemůže zastupovat více členů Spolku současně.
4. Členská schůze je svolávána buď jako řádná nebo mimořádná.
5. Řádná členská schůze se koná nejméně jedenkrát ročně. Řádnou členskou schůzi svolává
předseda Spolku písemnou pozvánkou, která musí být odeslána nejpozději 30 dní před konáním
členské schůze. Pozvánka obsahuje: a) místo, datum a hodinu konání členské schůze, b) program
členské schůze, c) materiály k projednání s návrhem usnesení členské schůze, d) podpis předsedy
Spolku.
6. Mimořádná členská schůze se koná nejpozději do 6 týdnů od rozhodnutí předsedy Spolku, nebo
po doručení žádosti o svolání členské schůze z podnětu:
a) alespoň jedné třetiny (1/3) členů Spolku,
b) kteréhokoliv člena výkonného výboru.
7. Mimořádnou členskou schůzi lze svolat pozvánkou, ze které musí být zřejmé, že se jedná o
mimořádnou členskou schůzi. Na mimořádné členské schůzi se může jednat jen o záležitostech
zařazených na pořad řádné členské schůze.
8. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu tří (3) měsíců nesejde usnášeníschopná
členská schůze, přebírá její pravomoci výkonný výbor.

Článek 10
Průběh členské schůze
Jednání řádné členské schůze řídí předseda Spolku nebo jím pověřený člen výkonného výboru.
Jednání mimořádné členské schůze řídí předseda Spolku nebo osoba zvolená členskou schůzí.
Členská schůze rozhoduje o svěřených záležitostech usnesením.
O jednání členské schůze se pořizuje zápis, který obsahuje: a) místo a datum konání členské
schůze, b) prezenční listinu s doplněním hlasovacího oprávnění každého řádného člena, c) jména
členů výkonného výboru, d) popis projednávání jednotlivých bodů programu členské schůze s
usnesením a s výsledky hlasování, e) podpis předsedy, nebo osoby pověřené řízením členské
schůze, f) rozdělovník, g) přílohy.
5. Zápis z členské schůze zpřístupní výkonný výbor do 10 dnů po zasedání členské schůze na
internetových stránkách Spolku, v sekci určené pro členy Spolku.
1.
2.
3.
4.

Článek 11
Působnost členské schůze
1. Do působnosti členské schůze náleží rozhodování záležitostí, které jsou jí vyhrazeny zákonem nebo
těmito stanovami, zejména pak členská schůze:
a) rozhoduje o sídle Spolku,
2. Členská schůze dále rozhoduje o:
a) změnách stanov Spolku,
b) projednává a schvaluje zprávu výkonného výboru o činnosti a hospodaření,
c) schvaluje Plán podpory,
d) schvaluje Pravidla hospodaření,
e) schvaluje úkony stanovené v Pravidlech hospodaření,
f) rozhoduje o zrušení členství,
g) volbě a odvolání členů výkonného výboru,
h) rozpuštění Spolku nebo sloučení s jiným spolkem a schvaluje majetkové vypořádání, a
i) přeměně Spolku.
3. V případě záležitostí podle článku 11 odst. 2 písm. a), c), a d) rozhoduje o změně namísto členské
schůze výkonný výbor Spolku, pokud je nutnost změny vyvolána změnou právní normy nebo
taková změna nezasahuje do práv členů Spolku.
4. Členská schůze je usnášeníschopná v případě, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů
Spolku. Mimořádná členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň jedna desetina
(1/10) členů Spolku.
5. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu:
a) 75% většiny přítomných členů v případě rozhodování o záležitostech dle článku 11 odst. 1.
stanov.
b) 90 % většiny všech členů Spolku v případě rozhodování o záležitostech dle článku 11 odst. 2.
stanov.
6. Pro přijetí usnesení na mimořádné schůzi postačí k platnosti usnesení souhlasu 60% většiny všech
přítomných členů.
Článek 12
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je statutárním a výkonným orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku, dohlíží na
hrazení členských příspěvků, eviduje uhrazené členské příspěvky, hospodaří s prostředky Spolku
a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou stanovami vyhrazeny členské schůzi.
2. Výkonný výbor má tři (3) členy

3. Členové výkonného výboru jsou voleni členskou schůzí přímou volbou na dobu pěti (5) let.
4. Členy výkonného výboru mohou být pouze členové Spolku.
5. Výkonný výbor jmenuje ze svých členů předsedu, který řídí činnost výkonného výboru, zastupuje
Spolek navenek a podepisuje za něj.
6. Člen výkonného výboru vykonává svou funkci osobně.
7. Výkonný výbor je kolektivní orgán. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna
nadpoloviční většina členů výkonného výboru.
8. Výkonný výbor dále rozhoduje o otázkách, které mu jsou svěřeny stanovami zejména dle článku
11 odst. 3.
9. Člen výkonného výboru může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro
Společnost nevhodná.
10. Funkce člena výkonného výboru zaniká volbou nového člena, neurčí-li rozhodnutí členské schůze
jinak.
11. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k zániku funkce člena výkonného výboru (např. smrt, odstoupení)
před uplynutím jeho funkčního období a současně před volbou nového člena výkonného výboru,
členská schůze Spolku zvolí nového člena výkonného výboru ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců od
okamžiku zániku funkce daného člena.
12. Výkonný výbor, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může z členů Spolku jmenovat náhradního
člena do příštího konání členské schůze. Náhradní člen má práva a povinnosti řádného člena
výkonného výboru.
Článek 13
Výkon činnosti výkonného výboru
1.
2.
3.
4.

Výkonný výbor za svou činnost odpovídá členské schůzi.
Výkonný výbor do tří (3) měsíců od konce každého kalendářního roku zpracovává zprávu
výkonného výboru o činnosti a hospodaření.
Výkonný výbor vykonává svoji činnost v souladu s Pravidly hospodaření.
Člen výkonného výboru může být odvolán členskou schůzí, pokud:
a) porušil hrubým způsobem Pravidla hospodaření a způsobil Spolku škodu;
b) choval se způsobem, který Spolek poškozuje či jednal hrubým způsobem v rozporu se zájmy
Spolku.
Článek 14
Zánik Spolku

1. Spolek zanikne:
a) dobrovolným rozpuštěním za základě rozhodnutí členské schůze,
b) pravomocným rozhodnutím rejstříkového soudu o zrušení Spolku,
c) naplněním účelu Spolku,
d) z jiného důvodu stanoveného právními předpisy.

