STANOVY společnosti NE-BE
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů se zakládá tato společnost:
§1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti
Zakladatelé - členové přípravného výboru se dohodli na založení společnosti s názvem:
NE-BE, společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury (dále jen společnost) a přijali tyto
stanovy. Sídlem společnosti je Seifertova 47, 130 00 Praha 3(3) (provedena změna se
souhlasem ministerstva vnitra – Radhošťská 1, Praha 3. Společnost působí na celém území
České republiky a spolupracuje s organizacemi a sdruženími podobného typu v zahraničí.
§2 Cíl činnosti a způsob jeho dosahování
Společnost je založena za účelem trvalé podpory šíření nizozemské a vlámské kultury. Cíle
činnosti podle odstavce 1 má společnost dosahovat v souladu se stanovami kterýmikoli
vhodnými ve spolkovém ruchu obvyklými prostředky,
například: vzájemným seznamováním členů a odbornými rozpravami členů, vzájemným
poskytováním údajů společného zájmu, veřejnými i neveřejnými schůzemi a jinými
shromážděními, osvětou mezi členy, vzájemným vzděláváním členů, zaujímáním a
uveřejňováním odborných stanovisek, podnětů a připomínek k otázkám společného zájmu a
poskytováním odborných podkladů orgánům veřejné moci k otázkám společného zájmu nebo
ve věcech veřejného zájmu, získáváním a poskytováním informací o kulturních událostech v
ČR, navazováním kontaktů s příbuznými spolky v Nizozemsku a Belgii, vydáváním
informačního bulletinu, shromažďováním informačních tiskovin, knih, nahrávek atd., které
souvisejí s předmětem činnosti a jsou veřejně přístupné, výkonem práva petičního,
shromažďovacího, pořadatelského a vydavatelského.
Společnost je založena též za účelem trvalého rozvoje kulturního povědomí.
Cíle činnosti podle odstavce 3 má společnost dosahovat v souladu se stanovami poskytováním
veřejnosti informací o činnosti členů společnosti a výsledcích jejich odborné činnosti, a to za
předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Společnost je založena za
jiným účelem než podnikáním.

ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ VE SPOLKU
§3 Vznik, obsah a druh členství.
Členem může být fyzická osoba, která splní právní a osobní předpoklady vzniku členství
podle stanov. Obsahem členství jsou členská práva a povinnosti. Právním předpokladem
vzniku členství je: způsobilost k právním úkonům, osvědčená společnosti způsobem
nevzbuzujícím pochyby anebo známá společnosti z jeho činnosti, projev vůle zájemce o
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členství stát se členem a pro případ přijetí za člena převzít závazek být vázán stanovami
okamžikem oznámení přijetí za člena, zaplacení vstupního členského příspěvku, rozhodne-li
členská schůze, že vznik členství je vázán na splnění povinnosti zaplatit vstupní členský
příspěvek, a to ve výši, způsobem platby a ve lhůtě splatnosti jí stanovené. Osobním
předpokladem vzniku členství je:mravní bezúhonnost zájemce o členství ve vztahu k
dosahování cíle činnosti společnosti podle stanov, odbornost zájemce o členství ve vztahu k
dosahování cíle činnosti společnosti podle stanov, zájem zájemce o členství dosahovat cíle
činnosti společnosti společně s ostatními členy, osvědčený přihlášením se za zájemce za člena
podle stanovČlenství a výkon funkcí v jiném spolku nebo jiné právnické osobě není
překážkou vzniku členství a členské funkce v této společnosti. To neplatí, jsou-li zájmy
společnosti ve střetu se zájmy jiného spolku nebo jiné právnické osoby, jíž je zájemce o
členství členem nebo společníkem. O přijetí za člena rozhoduje výbor na návrh zájemce o
členství nebo na návrh člena oprávněně jednajícího ve prospěch zájemce o členství. Výbor
může navrhnout vznik členství určité osobě.Výbor může stanovit, že návrh podle odstavce 5
musí mít písemnou formu členské přihlášky a stanovit její obsah, popřípadě stanovit tiskopis
členské přihlášky. Členská přihláška se v případě přijetí za člena stává dnem přijetí za člena
evidenčním listem člena, který je součástí seznamu členů, vedeného podle stanov. Členská
přihláška smí obsahovat pouze nezbytné osobní údaje zájemce o členství, které mají vztah ke
vzniku členství a k obsahu a vedení seznamu členů podle stanov.Členství je stejného druhu a
vyplývají z něho rovná práva a povinnosti. Čestný člen podle odstavce 8 má pouze hlas
poradní, který uplatňuje na zasedání členské schůze.Výbor může udělit čestné členství fyzické
osobě nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o dosahování cíle činnosti podle
těchto stanov nebo cíle obdobné činnosti. S udělením čestného členství musí navrhovaná
fyzická osoba nebo právnická osoba projevit předchozí souhlas. Čestné členství lze udělit
členovi, který tím neztrácí svá členská práva a povinnosti, nebo fyzické osobě nebo právnické
osobě, která není členem a která tím nabývá pouze členská práva v rozsahu čestného členství
podle odstavce 7. Zakladatelé - členové přípravného výboru jsou členy společnosti dnem
jejího vzniku. Z členství v přípravném výboru zakladatelům nevyplývají žádná zvláštní
členská práva nebo povinnosti.
§4 Práva a povinnosti člena
Člen má právo:účastnit se činnosti společnosti, užívat a požívat práv a užitků vyplývajících z
členství a přispívat podle svých znalostí, schopností a dovedností k dosahování cíle činnosti
společnosti,rozhodovat o společnosti a účastnit se jejího hospodaření a správy způsobem
určeným stanovami, souhlasem volen za činovníka společnosti a do těles společnosti, obracet
se na společnost s podněty, oznámeními a stížnostmi (dále jen "podnět"), které se týkají jeho
členství, členství jiného člena nebo činnosti, hospodaření a správy společnosti; toto právo
obsahuje i právo na odpověď, která spočívá v řádném a přiměřeně včasném vyřízení podnětu a
vyrozumění člena o tom, obdržet údaje o činnosti a hospodaření společnosti, včetně práva
obdržet kopii výroční zprávy o činnosti a hospodaření, obdržet sdělení členům a rozhodnutí
orgánů společnosti, být pozván na členskou schůzi, na jednání orgánů společnosti a jiných
těles společnosti, kterých je členem, obdržet kopii stanov s vyznačením registrace společnosti
Ministerstvem vnitra; toto právo platí i pro obdržení kopie změny stanov, na písemné
potvrzení vzniku a zániku svého členství s uvedením právního důvodu zániku.
Člen má povinnost: seznámit se se stanovami společnosti a s rozhodnutími orgánů
společnosti, která mu jsou podle stanov sdělena a dodržovat je; tato povinnost člena platí i pro
změny těchto skutečností, nezpronevěřit se při výkonu členství ani v profesním nebo
občanském životě dosahování cíle činnosti společnosti, dbát o majetek společnosti, který mu
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je přenechán do užívání, s péčí řádného hospodáře, platit členské příspěvky podle druhů, výše
a ve lhůtách stanovených členskou schůzí; to neplatí, rozhodne-li členská schůze, že členství
není vázáno na placení členských příspěvků nebo že členské příspěvky jsou dobrovolné, podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí vykonávat funkci činovníka Společnosti, je-li do ní
zvolen. Práva a povinnosti člena jsou vázána na osobu člena a nejsou převoditelná na jiné
osoby ani nepřecházejí na právní nástupce člena, a to ani na ostatní členy. Čestný člen nemá
právo podle odstavce 1, písm. b) a c) a nemá povinnost podle odstavce 2, písm. d) a e).
§5 Zánik členství
Členství zaniká z těchto právních důvodů:
vystoupením; projeví-li člen vystoupení ústně, musí je bez zbytečného odkladu dodatečně
písemně potvrdit; jinak se má za to, že člen nevystoupil, dodatečným zjištěním, že člen v době
přijetí za člena nesplňoval v té době platné předpoklady pro přijetí podle stanov; o tomto
dodatečném zjištění musí být člen písemně uvědoměn výborem i s uvedením důvodu; členství
zaniká dnem uvědomění člena o tomto zjištění, nezaplacením členského příspěvku, je-li podle
rozhodnutí členské schůze členství vázáno na členský příspěvek, přestože byla členu, který je
v prodlení s placením členského příspěvku, výborem stanovena přiměřená lhůta k
dodatečnému zaplacení, kterou výbor může stanovit opakovaně; členství z tohoto důvodu
zaniká dnem bezvýsledného uplynutí poslední lhůty stanovené k dodatečnému zaplacení;
výbor může stanovit lhůtu k dodatečnému zaplacení dlužných členských příspěvků hromadně
všem dlužníkům; pohledávka společnosti za členem nebo za bývalým členem na zaplacení
členského příspěvku s příslušenstvím není stanovami dotčena, ztrátou způsobilosti člena k
právním úkonům, smrtí člena, který je fyzickou osobou nebo zánik člena, který je právnickou
osobou, a to bez ohledu na způsob zániku, vyloučením z těchto právních důvodů: uvedení
nepravdivých nebo pravdu zkreslujících skutečností v návrhu vzniku členství nebo uvedení
společnosti v omyl o podstatné skutečnosti, která má vliv na rozhodování o přijetí člena podle
stanov a jde-li o skutečnost, která by jinak společnost vedla k odmítnutí návrhu přijetí za
člena, závažné porušení stanov, nejde-li o porušení pod písm. c), které je nepřijatelné pro další
setrvání člena ve společnosti, závažné porušení právní povinnosti při výkonu členství nebo
funkce ve společnosti, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve společnosti ohrožení
nebo porušení dobré pověsti společnosti, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve
společnosti, ohrožení nebo porušení osobnostního práva jiného člena při výkonu jeho členství,
které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve společnosti, pravomocné odsouzení člena pro
úmyslný trestný čin spáchaný při výkonu členství na společnosti nebo na některém členovi
nebo zaměstnanci společnosti, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve společnosti,
zánikem společnosti bez právního nástupce anebo s právním nástupcem, který nepřevezme
práva a povinnosti zaniklé společnosti, která vyplývají z právního vztahu zaniklého k členům,
jehož obsahem je členství. O vyloučení člena rozhoduje výýbor ke dni svého rozhodnutí.
Vyloučení musí být členovi neodkladně písemně sděleno i s uvedením důvodu vyloučení.
Proti rozhodnutí výboru o vyloučení se může člen do patnácti dnů od doručení písemného
sdělení odvolat k nejbližší členské schůzi, která rozhodne s konečnou platností. Na jednání
výboru o vyloučení musí být člen, jehož se vyloučení týká, přizván. Totéž platí i o jednání
schůze členů.Návrh na vyloučení může podat kterýkoli člen a musí v něm být uveden důvod
vyloučení a skutkové okolnosti, o něž se návrh opírá. S návrhem na vyloučení musí být člen,
jehož se návrh týká, ve lhůtě přiměřené před rozhodnutím o návrhu seznámen. Tato lhůta
nesmí být kratší než pět dnů, ledaže člen, jehož se návrh týká, prohlásí, že na dodržení této
lhůty netrvá. Člen má právo se k návrhu na vyloučení vyjádřit, činit důkazy a má právo na
vysvětlení navrhovatele. Člen, jehož členství zaniklo, může být znovu přijat za člena, splní-li
3

předpoklady vzniku členství podle stanov. Právo člena na soudní ochranu není stanovami
dotčeno.
§6 Seznam členů
Výbor je povinen vést a před zneužitím chránit seznam členů (dále jen "seznam") a provádět v
něm zápisy a výmazy skutečností, které se týkají členství jednotlivých členů. Podobu seznamu
stanoví výbor. Účelem vedení seznamu je přehled o okruhu členů a o právních vztazích členů
ke společnosti. Jednotlivým členům seznam slouží při výkonu členství a za účelem tohoto
výkonu. Seznam musí obsahovat:jméno a příjmení člena, je-li fyzickou osobou, název člena,
je-li právnickou osobou, datum narození člena, je-li fyzickou osobou,bydliště a poštovní
adresu člena, je-li fyzickou osobou, sídlo a poštovní adresu člena, je-li právnickou osobou,
den vzniku členství, den a právní důvod zániku členství, pokud zaniklo, jiné skutečnosti, které
souvisejí s členstvím, jsou-li výborem určeny. Seznam musí být zpřístupněn všem členům.
Způsob zpřístupnění stanoví výbor. Není-li takto stanoveno, musí být seznam zpřístupněn k
nahlédnutí členům a k jednání podle odstavce 5 v sídle společnosti alespoň v době zasedání
členské schůze a zasedání výboru a v době určené výborem pro styk se členy. Výbor nesmí
tento způsob zpřístupnění seznamu omezit nebo vyloučit. Člen má právo v době podle
odstavce 4 nahlížet do seznamu členů a činit si z něho na své náklady výpisy, opisy a kopie.
Člen má právo kdykoliv na požádání obdržet výpis ze seznamu (dále jen "výpis"), který se
týká jeho osoby, nebo písemné potvrzení o tom, že určité skutečnosti které se týkají jeho
osoby, nejsou v seznamu zapsány. Požádá-li o to člen, uvedou se ve výpisu nebo v potvrzení i
skutečnosti vymazané, a to i s uvedením právního důvodu výmazu. Výpis nebo potvrzení má
právo obdržet i bývalý člen. Namísto zemřelého člena má právo obdržet výpis nebo potvrzení
jeho manžel, děti nebo rodiče, a to i každý z nich samostatně. Namísto zaniklého člena jako
právnické osoby má právo obdržet výpis nebo potvrzení jeho právní nástupce. Náklady s tím
spojené nese společnost.
Seznam smí být zveřejněn jen se souhlasem členů, nestanoví-li zákon jinak. Nesouhlasí-li
některý člen se svým zveřejněním v seznamu a nestanoví-li zákon jinak, nesmí být v seznamu
zveřejněn. Totéž platí, nesouhlasí-li člen se zveřejněním pouze některé skutečnosti ze
seznamu, která se týká jeho osoby. Neúplnost zveřejněného seznamu v něm výbor
poznamená. Ustanovení o souhlasu člena se obdobně použijí na souhlas právního nástupce
zemřelého nebo zaniklého člena, nestanoví-li zákon jinak.
ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
§7 Členská schůze
Nejvyšším orgánem společnosti je členská schůze, která se koná nejméně jednou ročně.
Členská schůze může být řádná nebo mimořádná. Povahu členské schůze stanoví svolavatel.
Členskou schůzi svolává výbor. O způsobu svolání členské schůze rozhoduje svolavatel.
Členskou schůzi může také svolat nejméně polovina všech členů. O svolání členské schůze
mohou členové rozhodnout i korespondenčně nebo prostředky sdělovací techniky.
Členskou schůzi může také svolat revizor, zjistí-li při výkonu své funkce podle stanov
závažné vady hospodaření společnosti a výbor tyto vady přes jeho výzvu v přiměřené lhůtě
stanovené revizorem neodstraní anebo je odstraní nedostatečně nebo jinak vadně.
Svolavatel přiměřeně stanoví místo a dobu konání členské schůze a pořad jednání, který
nebrání volným návrhům členů, ledaže se členská schůze rozhodne jinak.
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Členská schůze se usnáší ve sboru o věcech, které patří do její působnosti.
Do působnosti členské schůze patří:
změna stanov,
zrušení společnosti,
stanovení členských příspěvků,
přezkum rozhodnutí orgánů společnosti,
volba a odvolání činovníků společnosti,
stanovení funkčních požitků a náhrad výdajů činovníkům společnosti,
schvalování zpráv o činnosti orgánů společnosti,
další věci, které si k rozhodnutí vyhradí.
§8 Výbor
Výkonným (řídícím) orgánem společnosti je nejméně tříčlenný výbor, který spravuje
společnost a je statutárním orgánem společnosti. Výbor má vždy lichý počet členů, sestává se
z předsedy a místopředsedů.
Výbor svolává předseda výboru podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor mohou také
svolat alespoň dvě třetiny jeho členů. Místo a dobu zasedání výboru a pořad jednání stanoví
svolavatel.
Výbor se usnáší ve sboru o věcech, které přísluší do jeho působnosti podle stanov.
Do působnosti výboru patří:
rozhodování o přijetí zájemce o členství za člena,
rozhodování o zániku členství, nejde-li o zánik členství smrtí člena nebo zánikem člena, který
je právnickou osobou,
řízení hospodaření a správy společnosti,
příprava členské schůze, je-li výbor jejím svolavatelem,
další věci stanovené stanovami nebo členskou schůzí.
Členové výboru volí ze svých řad předsedu a z funkce jej odvolávají.
Jednání výboru svolává předseda výboru, který přiměřeně stanoví místo jednání, dobu
jednání, pořad jednání a způsob svolání. Výbor je z výkonu své funkce odpovědný členské
schůzi.
Členové výboru jsou voleni členskou schůzí z řad členů, kteří se svou kandidaturou a
členstvím ve výboru předem souhlasí. Odvoláváni jsou členskou schůzí.
Funkční období výboru je dvouleté.
Právní úkony společnosti ve všech věcech činí výbor.
Za výbor je oprávněn jednat ve všech věcech předseda výboru, který je povinen ke svému
jménu a příjmení uvádět, že jedná jako předseda výboru této společnosti. Tam, kde je to
obvyklé nebo účelné, předseda výboru uvádí jen své jméno a příjmení. Předsedu výboru může
v jednání za výbor zastoupit jiný, jím k tomu pověřený člen výboru, který je povinen ke
svému jménu a příjmení uvádět, že jedná jako člen výboru této společnosti z pověření
předsedy výboru. Předseda výboru je povinen o tomto pověření uvědomit výbor.
Předseda výboru je volený a odvolávaný podle stanov. Funkční období předsedy výboru je
dvouleté. Z výkonu své funkce je odpovědný výboru.
Výbor může pověřit své členy, kteří s tím předem vysloví souhlas, výkonem jednotlivých
funkcí ve výboru a určit jejich působnost, dobu výkonu funkcí a z funkcí je odvolat. Pověření
členové výboru jsou z výkonu svých funkcí ve výboru odpovědni výboru. Jeden člen výboru
musí být vždy pověřen výkonem funkce pokladníka výboru.
Výbor rozhoduje o odměnách a jiných uznáních členů za mimořádné osobní zásluhy při
dosahování cíle činnosti společnosti podle stanov.
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Členové výboru odpovídají společnosti společně a nerozdílně za porušení právní povinnosti
při hospodaření a správě Společnosti a při jednání jménem společnosti.
§9 Revizor
Kontrolním orgánem společnosti je revizor. Revizora volí členská schůze z řad členů, kteří se
svou kandidaturou a výkonem této funkce předem vysloví souhlas. Odvoláván je členskou
schůzí. Funkční období revizora je tříleté. Z výkonu své funkce je odpovědný členské schůzi.
Revizor nesmí být členem výboru, má však právo účastnit se všech jednání výboru s hlasem
poradním.
V působnosti revizora je ověřování správnosti výkazu o majetku a závazcích a příjmech a
výdajích společnosti, sestaveného výborem nebo výborem k tomu pověřenou osobou, pokud
společnost účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví, anebo ověřování správnosti účetní
závěrky společnosti, sestavené výborem nebo výborem k tomu pověřenou osobou, pokud
společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví, a podávat o tom zprávu členské schůzi,
upozorňovat výbor na vady hospodaření společnosti a podávat mu návrhy na jejich odstranění.
§10 Oznamování sdělení společnosti členům
Není-li v těchto stanovách určeno jinak, společnost oznamuje členům sdělení společnosti,
jako jsou rozhodnutí orgánů společnosti a zprávy společnosti, formou zpravodaje, který je
soukromým tiskem, rozmnoženým pro vnitřní potřebu společnosti a rozšiřovaným
jednotlivým členům.
Zpravodaj může být rozšiřován členům prostřednictvím telekomunikační sítě, k jejímž
koncovým bodům jsou připojena příslušná technická zařízení, jsou-li běžně přístupná
každému členu. Z důvodů hodných zvláštního zřetele nebo je-li to vhodné nebo účelné,
zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, může společnost oznámit sdělení členům jiným
vhodným způsobem; například prostředky sdělovací techniky nebo k tomu pověřenou osobou.
Výbor může určit zpravodaj (odstavec 1) nebo jeho část k uveřejnění. O tom je povinen členy
předem uvědomit.
§11 Společná ustanovení o orgánech společnosti a o činovnících společnosti
Usnesení a jiná rozhodnutí členské schůze a jiných orgánů společnosti jsou závazná pro členy,
jakmile jim byla oznámena podle stanov. Toto oznámení se nevyžaduje, byl-li člen osobně
nebo prostřednictvím svého zmocněnce přítomen zasedání členské schůze nebo jiného orgánu
společnosti, jehož je členem.
Právo na přezkoumání každého rozhodnutí orgánů společnosti soudem zůstává stanovami
nedotčeno.
Člen orgánu společnosti je činovníkem společnosti. Činovníkem může být jen fyzická osoba,
která je členem společnosti, nebo fyzická osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické
osoby, která je členem společnosti. Každý činovník má jeden rovný hlas. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy orgánu Společnosti.
Jednání orgánů společnosti jsou neveřejná, pokud příslušný orgán společnosti nerozhodne
jinak. Nečlenové orgánu společnosti mohou být přítomni jednání oránu společnosti jen se
souhlasem orgánu společnosti.
Orgán společnosti je usnášeníschopný, je-li do půl hodiny po stanoveném začátku jednání
přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů, nestanoví-li stanovy jinou nezbytnou
většinu k rozhodování.
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Členové orgánu společnosti hlasují o návrzích aklamací, nerozhodne-li orgán společnosti o
tajném hlasování. Totéž obdobně platí o hlasování členů na členské schůzi.
Orgán společnosti rozhoduje většinou hlasů svých přítomných členů, pokud stanovy nestanoví
jinak nebo pokud se neusnese jinak. Člen orgánu společnosti se může při rozhodování nechat
zastoupit jiným členem téhož orgánu, a to na základě písemné plné moci k tomuto právnímu
úkonu udělené. Totéž platí o zastoupení člena při rozhodování členské schůze.
Orgán společnosti může rozhodnout o jednání ve všech věcech bez zasedání korespondenčně
nebo prostřednictvím sdělovací techniky (dále jen "korespondenční rozhodování"). Na
korespondenční rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení týkající se zasedání příslušného
orgánu. O korespondenčním rozhodování členské schůze rozhoduje svolavatel.
Orgán společnosti si může své právní vztahy blíže upravit jednacím, volebním nebo jiným
řádem orgánu společnosti, který nesmí být v rozporu se stanovami.
Orgán společnosti vyjma členské schůze, je povinen vypracovat výroční zprávu o své činnosti
za každý uplynulý kalendářní rok a předložit ji nejbližší členské schůzi ke schválení. Výroční
zpráva musí být písemná, nestanoví-li schůze členů jinak.
Členové mohou být do funkcí v orgánech společnosti zvoleni i opakovaně. Výkon funkce v
orgánu společnosti zaniká:
uplynutím funkčního období,vzdáním se funkce;
projeví-li vzdání se funkce člen jinak než písemně, musí je bez zbytečného odkladu dodatečně
společnosti písemně potvrdit; jinak se má za to, že se funkce nevzdal,zánikem členství ve
společnosti podle stanov, odvoláním z funkce.
O funkčních požitcích činovníků a náhradách výdajů za výkon funkcí nebo o čestném výkonu
funkcí rozhoduje členská schůze, která také stanoví výši, způsob a dobu platby funkčních
požitků a náhrad výdajů činovníkům.
Ustanovení odstavců 1 až 12 se přiměřeně použijí na revizora. Ustanovení odstavce 13 se
obdobně použije na revizora.
§12 Opravné prostředky
Člen má právo podat proti rozhodnutí kteréhokoli orgánu společnosti opravný prostředek k
členské schůzi, považuje-li je za odporující stanovám nebo právním předpisům, a to do 15
dnů ode dne, kdy se o něm dověděl.
Opravný prostředek člena nemá odkladný účinek, ledaže orgán společnosti, proti jehož
rozhodnutí opravný prostředek směřuje, rozhodne jinak.
Členská schůze přezkoumá napadené rozhodnutí a postup orgánu společnosti, který mu
předcházel, a rozhodnutí potvrdí, anebo zruší. Členská schůze napadené rozhodnutí zruší, je-li
toto rozhodnutí anebo postup orgánu společnosti, který mu předcházel, v rozporu se
stanovami nebo právním předpisem. Rozhodnutí členské schůze může být obsaženo v zápisu
ze zasedání členské schůze a musí obsahovat odůvodnění a musí být doručeno členovi, jehož
se týká.
ČÁST ČTVRTÁ
SOUČINNOST A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
§13 Součinnost
Společnost může uzavřít smlouvu o součinnosti s jiným spolkem nebo jinou fyzickou osobou
nebo právnickou osobou k dosažení určitého cíle, popřípadě k uplatňování jiného společného
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zájmu pouze tehdy, je-li účel smlouvy ve shodě s těmito stanovami a mezi společností a
druhou smluvní stranou není střet zájmů.
Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího provádění, práva a
povinnosti zúčastněných sdružení a prostředky, kterými k součinnosti přispívají.
Smlouvou o součinnosti může být vytvořen svaz zúčastněných sdružení, který je právnickou
osobou.
Nastanou-li dodatečně překážky jednání společnosti podle odstavců 1 a 2, společnost je
povinna učinit vhodná opatření k nápravě.
§14 Zásady hospodaření
Společnost hospodaří se svým jměním tvořeným majetkem společnosti a závazky společnosti.
Pro potřeby společnosti a její činnost může společnost zřídit u banky, spořitelny či jiného
peněžního ústavu účet. Veškeré právní úkony spojené s jeho založením, vedením, změnou,
zrušením, jakož i k dispozici s prostředky na něm, je oprávněn předseda společnosti a dva jím
pověření místopředsedové společnosti.
Zdroji majetku společnosti jsou například:
členské příspěvky,úroky a jiné výnosy z majetku,
dary,
nadační příspěvky,
dědictví,
dotace z veřejných prostředků,
výnosy z činnosti společnosti.
Společnost může podnikat nebo provozovat jinou výdělečnou činnost jako vedlejší
hospodářskou činnost za účelem hospodářské podpory dosahování cíle činnosti společnosti
podle stanov nebo za účelem hospodárnějšího využití majetku společnosti.
Výkonem vedlejší hospodářské činnosti společnost nesmí ohrozit dosahování cíle činnosti, k
němuž je založen.
Společnost může zakládat nebo zřizovat za účelem podnikání nebo jiné činnosti jiné
právnické osoby a účastnit se v nich svými majetkovými vklady, stejně jako se účastnit v
právnických osobách již založených nebo zřízených, pokud tím nebude ohroženo dosahování
cíle činnosti, k němuž je založen.
Zisk dosažený společností z její činnosti nesmí být rozdělen členům ani jiným osobám a musí
být společností použit pouze pro činnost společnosti nebo na správu společnosti.
Společnost může pořádat veřejné sbírky.
Společnost může zřídit a spravovat právně nesamostatné fondy jako organizační jednotky
společnosti.
O uplatňování zásad hospodaření a zásad hospodářského vedení a správy společnosti
rozhoduje výbor.
Společnost vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření, stanoví-li tak členská
schůze, která také stanoví způsob jejího uveřejnění.
ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§15 Změna stanov a výklad stanov
O změně stanov rozhoduje členská schůze na zasedání nebo korespondenčním rozhodováním
bez zasedání, vždy nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.
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O výkladu stanov se usnáší členská schůze. Takový výklad je pro členy společnosti závazný.
Členská schůze vychází při výkladu stanov z jejich jazykového vyjádření, z vůle toho, kdo
stanovy přijal, zejména vychází z úmyslu založit tuto společnost jako právnickou osobu
stanoveného osobního druhu. Členská schůze vychází též z demokratického principu zájmové
členské samosprávy, na němž je společnost vybudována. Výrazy použité ve stanovách členská
schůze vykládá podle významu, který se jim zpravidla ve spolkovém ruchu přikládá.
§16 Zánik společnosti
Společnost zaniká z právních důvodů stanovených zákonem.O způsobu dobrovolného
rozpuštění společnosti nebo jeho sloučení s jiným spolkem členská schůze rozhoduje obdobně
jako o změně stanov. Členská schůze také obdobně rozhoduje o způsobu vypořádání jmění
společnosti v případě jeho zániku bez právního nástupce.
Majetkové vypořádání společnosti při jeho zániku se řídí rozhodnutí členské schůze.
Likvidátora pro případ zániku společnosti bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho
odměně rozhoduje výbor. Likvidační zůstatek nesmí být rozdělen členům, nestanoví-li členská
schůze jinak.
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