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§polečnosti Josefa Škvoreckého, o,§,

čÉner l.

Název a sídlo sdružení

Název občanského sdružení zní: Společnost Josefa Škvoreckého, o,s,

dále v textu jen jako sdružení.

šíáil"ffiii^':ásaiáuE xlařská č,p, ssg, psč 285 06

óánek rr.

Právní postavení sdružení

sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy.na základě společného zájmu,

Sdruženíje právnickou'orobou, viniklou ňa zárubě zákona č, 83/1990 Sb, o sdružování

občanů.

čtánek III.

cíle činnosti sdruženi

Cílem sdruženíje:
seznamování členů, jakož i ostatníveřejnosti s dílem Josefa šh,roreckého a zdeny Škvorecké;'

shromažďováni a ,"ív'e?uin;ř;;;Haín o ii*te a d1e Josefa škvoreckého a zdeny

ř§flT:fupné vydávánírozsáhlého díla Josefa škvoreckého a zdeny škvorecké v ceské

republice; . _ a.
propagace osobnosti a díla Josefa Škvoreckého a Zdeny Škvorecké,

K dosažení těchto cílů bude sdružení zejména:

wOávat periodické a neperiodické publikacei 
.

;lřňoí;i á-poOporouát přednášky a literární soutěže;

;ňi;ň.;"at's aáSmi organizacemi s podobným zaměřením,

Óánek rv,

členswí

č]enem sdruženímůže b,ýt každý občan starší 18 let, kter'ý souhlasí se stanovami a cíli

sdružení.

1)opřijetízačlenasdruženírozhodujenazákladěpísemnépřihláškypředsednicWosdružení.

1)
2)



2)
3)

4)

ČbnsWí vzniká dnem přijetí za člena.
Dokladem členswí je potvzení o členství, vydané předsednictvem a opatřené
sdružení a podpisein předsedy nebo místopředsedy.
clenství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením předsednictvu;
b) zrušením členství na základě rozhodnutívalné hromady;
c) zrušením člensWí na základě rozhodnutí předsednictva a to zejména

povinností člena;
d) zánikem sdružení;
e) úmrtím člena společnosti;

5) Předsednictvo může udělit čestné členství a to zejména v případech;
- za mimořádné zásluhy o činnost sdružení;
- za přínos české literatuře a kultuře;
- na základězdůvodněného rozhodnutípředsednicfua.

pro

č!ánek v.

Práva a povinnosti členů

1) Čbn má tato práva:
a) podílet se na Činnosti sdružení, získávat materiály a dokumenty vydávané sdružením,

přispÍvat k jeho činnosti svými informacemi, poznatky a materiály;
účastnit se valné hromady, hlasovat a volit do orgánů sdružení;
b,ýt volen do orgánů sdružení;
obracet se na orgány sdruženís podněty a stžnostmi;

2) Člen má §rto základní povinnosti:
a) Člen je povinen platit členské příspěvky, a to tím způsobem a v té rnýši, o nichž rozhodne

valná hromada, Tato povinnost se nerrztahuje na čestné členy;
dodÉovat stanovy sdružení;
chránit majetek sdružení;
aktivně se účastnit činnosti sdružení.

čÉnekvL

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

valná hromada;
předsednicWo v čele s předsedou a místopředsedou;
revizní skupina.

Óánek vII.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
Valnou hromadu svoíává předsednictvo dle potřeby, nejméně však jednou ročně,
PředsednicNo svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů
sdružení. Valná hromada je považována za svolánou, pokud předsednictvo rozešle písemné

b)
c)
d)

b)
c)
d)
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3)

(i



5)
6)

7)

8)

Pozuánky vŠem Členům sdruŽení nebo vystaví takovou pozvánku na pevně určené adfes§TŤd
internetu. Valná hromada musí b,ýt svolána nejméně deset dnů před termínem koá p Vff.'

4)
|nrcrne[U. Valna nrOma0a mU9 DYtSVOEna nejmene deSet dnú před termínem kofiaoP vflitr_*
Valná hromada:ejaél::-. 
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a) rozhoduje o změnách stanov sdružení; r',,ť _,{;g§fy\b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, rniroční zprávy o činnost{a$oéÍffiht}},

c) volí na dobu pěti let předsedu a další členy předsednictva a na dobu pěti$t ruu§*nťlťf .. ,i._ skupinu; \ 
.-*-ii)'

d) rozhoduje o rnýši a způsobu úhrady členslcých příspěvků a o osvobození ode) rozhoduje o zrušení členství;
0 rozhoduje o zrušení sdružení;

9] schvaluje zprá.yu o rrýsledcích kontrolníčinnosti předkládanou reviznískupinou;h) rozhoduje o vŠech dalších otázkách, Keré jí předloží k rozhodnutí předsebnicwo, nebo
revizní skupina.

Valná hromada je usnáŠeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
JestliŽe se na druhém svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášeníschopná valná
hromada, přebíra její pravomoci íhned předsednicWo.
Hlasovací právo Členů sdružení je rovné. Musí b,ýt vykonáno osobně a nelze je přenést na
jinou osobu plnou mocí.
Valná hromada rozhoduje na základě hlasovánÍ, Rozhodnutíje přijato, jestliže pro něj hlasuje
nadPoloviČní věĚina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov sdiuženía'o zruíení
sdruŽení je přilato, jestliŽe pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přrtomných členů sdružení.

Úánek VIIL

předsednictvo

1) Předsed.n]ctvo je rnýkonným orgánem sdruženr, Kený je ze své činnosti odpovědný valné
hromadě.

2) PředsednicWo se skládá z předsedy, místopředsedy a nejméně ;ednoho dalšího člena,
zvolených valnou hromadou. O poČtu ČlenŮ předsednictva rozhoduje valná hromada.

3) Předsednictvo řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4) Předsednictvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, Způsob a lhůty svolání.

stanoví předsed nictvo.
5) Předsednictvo zejména:

a) volí ze svÍch Členů jednoho nebo dva místopředsedy, dále může zvolít tajemníka a
hospodáře. V případě, Že se rozhodne funkce tajemníka a hospodáře neobsadít, přebír.á
odpovědnosti předseda spoleČností. Funkce tajemníka a hospodáře může b,it
kumulována;

b) koordinuje činnost sdružení;
c) svolává valnou hromadu;
d) zpracovává podklady pro rozhodování valné hromady a překládá jí rnýroční zprávu o

činnosti a hospodaření sdružení;
e) rozhoduje o přijetíza člena sdružení;
0 rozhoduje o vyloučeníčlena sdružení;
9) rozhoduje o udělení čestného členství;
h) rozhoduje o složení revizní skupiny;
D stanorríúkoly jednotlivým ČlenŮm předsednictva a kontroíuje jejich plnění.

6) K zajiŠtění Činnosti sdružení může předsednicWo zřídit sekretaríát siJružení a zaměstnávat a
propouštět zaměstnance sdružení.

7) PředsednicWo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční věGina jeho členů, Nestanoví-li
předsednicWo jinak, jsou jeho zasedání neveřejná; kromě členů předsednictva mají na ně
pffstup členové revizní skupiny.

8) Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většínou přítomných členů.



1)

2)

3)

4)

5)

9) Funkce člena předsednictva zaniká:
a) skončením členství ve sdruženíi
b) rezignací ná óensWí v předsednicWu a to dnem, kdy předsednictvo

rezignaci rrzalo na vědomí, nejdéle však do tří měsíců od oznámení
c) uplynutím funkčního oMobí a arolením nového předsednicWa;
d) odvoláním valnou hromadou. l ;il*

LO)Za člena, jehož členstvízaniklo způsobem podle odst. 9 písq]. (a) nebo (b), můžh i
předsednictvo kooptovat jiné|,l9 člena z řad óenů sdružení. ÓenŠwi kooptóvanérrb.&nař"predseclnicwo l(ooptovat jiného clena z racl členú sdruženi. Clenswi kooptovaného čbna ý,*V*-r' .,t
předsednictvu trvá do nejbližší valné hromady, Kerá jej ve funkci potvrdí, nebo nalolněnou /
funkci zvolí jiného člena. Uvolnili se funkce předsedy, předsedniďvo zvolí ze sných řaiq***,-.
prozatímního předsedu, přičemž ustanovení předchozí věty ptatí obdobně.

článek Ix.

Funkcioná ři předsednictva

Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. Předsedu volí a odvolává vaíná
hromada. Je ze své Činnosti odpovědný předsednicťvu, které může navrhnout valné hromadě
jeho odvolání.
V době nepřítomnosti v ČR, nemoci čijiné překážky, pro kterou předseda nemůže v plném
rozsahu vykonávat funkci, předsedu zastupuje mktopředseda fisou-lizvoleni dva,
předsednictvo určí jejich pořadí).
Hospodář odpovídá za řádné vedení účetnictví sdružení, zpracování a odewdání daňových
přiznání, a přípravu podkladů pro sestavení zpráv o hospodaření a rozpočtů sdružení.
V případě nezvolení hospodáře odpovědnost přebna předseda společnosti.
Tajemník řídí administrativu sdružení, odpovídá zejména za řádné vyhotovení zápisů z valných
hromad a schůzí předsednictva a za řádné vedení členské evidence a archivu sdružení.
V případě nezvolení tajemníka odpovědnost přebíra předseda spolďnosti.
Právo podpisu jménem sdružení má samostatně předseda nebo místopředseda a to tak, že k
vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení (§.: SpolečnostJosefa Škvoreckého, o.s,) připojí
svůj podpis.

čtánek x.

Revizní skupina

Revizní skupina působí jako kontrolní orgán sdružení. 7e své činnosti je odpovědná valné
hromadě. Clenové revízní skupiny nesmí b,ýt členy předsedniqfua.
Revizní skupina vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje rnýbor na zjištěné
nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou rďně,
Pro zasedánívalné hromady vypracovává revizní skupina zprávu o uýsledcích kontrolní
činnosti.

článek xI,

Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s movítým i nemoviťým majetkem,
Zdroji majetku jsou zejména:

a) členské příspěvky;

1)

z)

3)

1)
z)
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1)

z)

b) příspěvky a dary f,zických a právnichých osob;
c) granty;
d) přúmy z činnosti při naplňování cílů sdružení;
e) příjmy z jiných finančních zdrojů;

3) Za hospodaření sdruŽení odpovídá předsednicWo, které každoročně předktádá valné
zprávu o hospodaření sdružení.

Óánek xu.

ániksdružení

sdruženízaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo slouČením s jiným sdružením z rozhodnutí valné

hromady;
b) pravomocným rozhodnutím mínisterstva o jeho rozpuštění.

Zanilca-li sdruŽení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.

čtánek XIII.

ávěrečná ustanovení

V Praze dne 21.3.2013

SdruŽení mŮŽe na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
SdrtrŽení má práv6..., spulaCu s cíli sré činncsti.cbracet se na siátní orgáný s petiremí.
Tyto Stanovy, které byly schvéleny Valnou hromadou konanou ane zr.s.zoli, nahrazují
Stanovy Společnosti Josefa Škvoreckého, o.s. z roku 2008.
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