STANOVY
Spolku Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.
Článek I
Název spolku
,,Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s.“ (dále jen spolek).

Článek II
Sídlo spolku
Lesní čtvrť III 6970, 760 01 Zlín

Článek III
Účel a poslání spolku
Účelem spolku je vytvořit prostor pro setkávání, společné sdílení, vzájemnou podporu a
spolupráci osob ze Zlínského kraje, které o podnikání uvažují, podnikat začínají nebo již podnikají.
Aktivity jsou vyvíjeny s důrazem na etická a morální hlediska s cílem podpořit vzdělávání,
kreativitu, osobní jedinečnost, slušné a etické podnikání a také podpořit zahajování podnikání v
regionu. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
1. Vzdělávání a osvěta.
2. Pravidelná setkávání začínajících i již podnikajících osob ve Zlínském kraji.
3. Spolupráce na společných akcích a projektech.

Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů
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1. Členem spolku se může stát jakákoliv osoba, která je aktivní v podnikatelském prostředí
Zlínského kraje.
2. Není stanoven roční členský příspěvek. Příspěvek je hrazen při účasti na jednotlivých
setkáních, pokud není stanoveno jinak.
3. Členství ve spolku vzniká vyplněním přihlášky obsahující souhlas s těmito stanovami a
dodáním souvisejících příloh. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se
člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. Členství je
uvedeno na webových stránkách spolku.

4. Práva člena spolku:
a) účastnit se pravidelných setkání,
b) zapojovat se do mimořádných akcí a projektů;
c) volit orgány spolku,
d) být jmenován či volen do orgánů spolku,
a) svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti spolku.
5. Povinnosti člena spolku:
e) dodržovat stanovy spolku,
f)

účastnit se minimálního stanoveného počtu setkání za kalendářní rok, je-li stanoven (v
roce následujícím po roce, ve kterém vzniklo členství),

g) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
h) platit členské příspěvky (zejm. ve formě účastnických poplatků na pravidelných
setkáních),
i)

hledat možnosti ke spolupráci s ostatními členy a vzájemně se propagovat,

j)

propagovat své členství ve spolku.

6. Členství spolku zaniká buď předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku,
nebo porušením povinností člena spolku (zejm. nedodržená minimální účast na setkáních,
je-li stanovena).

Článek V
Orgány spolku
Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku
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1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za
rok (zejm. při představení výroční zprávy za minulé období) nebo jinak podle potřeby.
2. Členská schůze je usnášení schopná, je-li účastna alespoň polovina členů. Usnesení jsou
přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
Oddíl 2 – Statutární orgán spolku
1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda a
dva členové výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na dobu 5 let.
2. Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru.
3. Jménem spolku je oprávněn jednat předseda. Ve zvláštních případech jsou oprávněni
jednat jménem spolku další členové výboru či spolku pověřeni předsedou.

Článek VI
Zásady hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku
a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze
jmění, granty a projekty a sponzorské dary.
3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
4. Za hospodaření spolku odpovídá předseda.
5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII
Kontrola hospodaření
1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku.
2. Výsledek hospodaření je uveden ve výroční zprávě, která je dostupná všem členům a kterou
zpracovává předseda nebo jím pověřená osoba.
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Článek IX
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí
členské schůze spolku,
b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
2. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky rozděleny na administrativní náklady
spojené se zánikem spolku (max. 50 % celkové částky) a zbylé prostředky budou darovány
neziskové organizaci, která bude jako příjemce schválena výborem zanikajícího spolku.

Článek X
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními §
214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

Stanovy byly schváleny členskou schůzí ve Zlíně dne 7.8.2015.

Zdenka Vymětalová
předseda
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