Stanovy zapsaného spolku (z.s.); IČO 004 08 000
Čl. I. Úvodní ustanovení
1/ Název z.s.

Společnost přátel USA; Česko-americký klub z.s.
dále ve zkratce SPUSA a anglický název: The Society of Friends of the U.S.A; Czech – American club
2/ Sídlo vedení z.s.:
Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, Česká republika

Čl. II. Charakter zapsaného spolku (z.s.)
Společnost je dobrovolným, nevládním, neziskovým zapsaným spolkem (z.s.), vzniklým podle Zákona čís. 89/ 2012 Sb., o
sdružování a spolcích občanů, ve znění pozdějších předpisů. Tento z.s. je nezávislou právnickou osobou registrovanou
Ministerstvem vnitra ČR. Vychází z tradic přátelství a styků českého a amerického lidu a navazuje na humanistické a
demokratické ideály našich národů a národností, které jsou spojeny se jmény našich prezidentů T.G.Masaryka a W.Wilsona.
Navazuje i na kratší poválečnou činnost Svazu přátel USA a spolupracuje s podobně zaměřenými organizacemi.

Čl. III. Hlavní činnost, základní cíle a poslání z.s.
1/ Propaguje přátelství mezi občany ČR a občany USA,
2/ zprostředkovává informace o historii a kultuře USA,
3/ spolupracuje s velvyslanectvím USA v Praze a podílí se na organizaci společenských aktivit obou zemí,
4/ organizuje návštěvy kulturních a památných míst společné historie,
5/ organizuje vzdělávací programy pro veřejnost, zejména výuky anglického jazyka,
6/ čestné členy jmenuje kongres prezidia SPUSA jmenovací listinou.

Čl. IV. Členství v z.s.
1/ Členem může být bezúhonná fyzická osoba (neúčast v KSČ a STB je podmínkou uvedenou již v přihlášce), která
souhlasí s cíli z.s. (viz příloha)
2/ o přijetí za fyzického člena (z ČR i cizího státního příslušníka) rozhoduje vedení příslušného pobočného spolku,
3/ členství vzniká přijetím za člena,
4/ členství zaniká:
a/ vystoupením člena písemným prohlášením,
b/ úmrtím člena,
c/ vyloučením na základě rozhodnutí výroční schůze pobočného spolku (p.s),
e/ neplacením členského příspěvku do 31. prosince daného roku.

Čl. V. Práva a povinnosti členů
1/ Člen má právo zejména:
a/ podílet se na činnosti celého z.s. a využívat jejich služeb,
b/ volit do orgánů z.s., je-li starší 18ti let,
c/ být volen do orgánů z.s.,
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d/ obracet se na orgány z.s. s podněty, stížnostmi a dodávat materiály pro publikace SPUSA.
2 / Člen má povinnosti zejména:
a/ dodržovat stanovy,
b/ aktivně hájit zájmy z.s. a udržovat přátelské ovzduší uvnitř SPUSA,
c/ podílet se na činnosti z.s.,
d/ platit včas členské příspěvky.

Čl. VI. Orgány prezídia z.s.
1/ Prezidium SPUSA svolává kongres SPUSA každé dva roky, pokud prezídium SPUSA nerozhodne jinak,
2/ Prezídium SPUSA má právní subjektivitu (IČO), ale zůstává bez bankovního účtu. Bude mít nejmenší počet členů,
který by odpovídal počtu pobočných spolků (p.s.), alespoň však tři, ale nejvíce o dva více než je pobočných spolků.
Případný požadavek na Výpis z trestního rejstříku a Lustrační osvědčení určí svým zápisem. Bude koordinovat a
reprezentovat celou organizaci SPUSA. Z nich budou (buď a+b+c; nebo a+c; nebo po dobu max. dvou let b+c):
a/ prezident (statutární zástupce s podpisovým právem),
b/ více-prezident (statutární zástupce s podpisovým právem),
c/ prezidenti jednotlivých pobočných spolků (p.s.) SPUSA.
V případně dalších p.s. bude prezídium podobně rozšířeno o jejich zástupce. Odborní poradci mohou být stanoveni prezidiem.
Náklady na činnost prezídia ponesou stejným dílem všechny pobočné spolky, ale s omezením dle Čl. VII. Prezidium a jednotliví
její členové mají právo kontrolovat hospodaření, účetnictví a činnost jednotlivých pobočných spolků (p.s) i celého z.s.

Čl. VII. Orgány pobočných spolků (p.s.)
Pobočný spolek (p.s.) vzniká rozhodnutím členů nového p.s. a následujícím schválením kongresem SPUSA, a to pokud má
nejméně pět členů. Má plnou právní subjektivitu, tj. IČO a může mít bankovní účet.
1/ Výroční schůze pobočného spolku (p.s.) bude každý rok, pokud vedení nerozhodne jinak.
2/ Vedení bude spravovat p.s. s plnou právní subjektivitou dle plánu a programu výroční schůze, tj. s plnou
finanční odpovědností. Kromě p.s. Vzdělávacího střediska bude bez výdělečné činnosti. Bude mít min. 4 (případně
5 členů) členů, kteří budou voleni při každé výroční schůzi, a to:
a/ prezident (statutární zástupce s podpisovým právem),
b/ místopředseda (statutární zástupce s podpisovým právem),
c/ účetní a pokladník (tato funkce může být zdvojena),
d/ revizor (případně revizní komise),
3/ Pobočný spolek může zřídit v jiném místě delegaci bez bankovního účtu a bez IČO v počtu nejméně tří členů, kteří si
určí vedoucího. Jejich změnu na samostatný p.s. musí pak řešit kongres SPUSA na návrh p.s. SPUSA.
4/ Finanční prostředky z členských příspěvků (v případě p.s. Vzdělávacího střediska z darů, příspěvků a poplatků)
budou výhradně využívány k činnostem organizace. Jednotlivé p.s. se podílejí rovným dílem na výdajích prezídia,
ale nesmí překročit 25% jejich ročních příjmů. V případě p.s. Vzdělávacího střediska pak ve výši příspěvku p.s.
s největším příspěvkem, ale může být změněno rozhodnutím kongresu SPUSA (jako náhrady za služby).

2

Čl. VIII. Kongres z.s.
Je nejvyšším orgánem SPUSA. Svolává jej písemně prezidium SPUSA s předstihem min. 30ti dnů. Účastní se členové prezidia a
případně další dle určení prezidia. Prezident a vice-prezident jsou statutárními zástupci a jsou v rámci schváleného programu
oprávněni jednat samostatně. Kongres SPUSA projednává a schvaluje:
1/ Návrhy stanov vč. změn a doplňků,
2/ zprávu o činnosti prezidia,
3/ program činnosti,
4/ volí prezidenta a vice-prezidenta (viz upřesnění pod bodem VI/2),
5/ je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných,
6/ rozhoduje o založení nebo zrušení p.s. dle obdrženého návrhu příslušného p.s. SPUSA, ale v případě
nedodržování stanov oznámí krátkou lhůtu k nápravě, a pokud nebude dosaženo nápravy, rozhodne o zrušení.

Čl. IX. Výroční schůze pobočného spolku (p.s.) SPUSA
1/ Výroční schůze je nejvyšším orgánem p.s. SPUSA. Tvoří ji všichni jejich členové, ale bude schopná usnášení,
pokud se sejde min. polovina členů. Členové mají právo se omluvit a písemně delegovat svůj hlas na určitého člena
pobočného spolku (tj. počítá se jako právoplatný hlas), ale nemohou mu předepsat, jak má volit.
a/ Výroční schůze vyhodnocuje činnost za uplynulé období a schvaluje záměry další činnosti. V naléhavých
případech může vedení p.s. požádat o vyjádření a schválení své členy korespondenčně,
b/ výroční schůze se účastní min. 2 členové vedení p.s. (z nich min. jeden jako statutární),
c/ výroční schůze budou hlášeny písemně min 30 dní předem.
2 / Výroční schůze zejména:
a/ podává návrhy změn stanov, které projedná s prezidiem,
b/ volí členy vedení pobočného spolku (p.s.),
c/ rozhoduje o zániku členství fyzických osob,
d/ rozhoduje o návrhu zániku z.s. a o majetkovém vypořádání, které sdělí prezidiu SPUSA,
e/ žádá prezídium SPUSA o schválení založení nebo zrušení pobočného spolku (p.s.),
f/ pokud se nesejde polovina členů (vč. písemného delegování hlasu na jiného člena) a schůze tak nebude
usnášeníschopná je možno řešit konkrétní problém korespondenční cestou,
h/ rozhoduje o založení či zrušení delegace.

Čl. X. Vedení pobočného spolku (p.s.)
1/ Vedení je výkonným orgánem pobočného spolku (p.s.), který za svou činnost odpovídá výroční schůzi p.s.,
2/ Vedení zejména:
a/ koordinuje činnost pobočného spolku (p.s.),
b/ svolává výroční schůzi p.s.,
c/ rozhoduje o přijetí člena.
3/ Prezident a místopředseda jsou statutární zástupci a jednají jménem p.s. dle programu výroční schůze, a to po
vzájemné dohodě i samostatně. Při prvním zvolení se od nich může požadovat nezávadný Výpis z rejstříku a
nezávadné Lustrační osvědčení, a to vše nejpozději do roku po zvolení. Nesplnění této podmínky bude pak
řešit výroční schůze pobočného spolku (p.s.).
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Čl. XI. Zásady hospodaření z.s.
1/ Pobočné spolky (p.s.) v tomto z.s. hospodaří zcela samostatně vč. plné odpovědnosti. Zdroji majetku jsou:
a/ příspěvky fyzických, ale u p.s. Vzdělávacího střediska různé dary a poplatky,
b/ výnosy z majetku (úroky z bankovního běžného účtu),
c/ u p.s. Vzdělávacího střediska příjmy z činnosti při naplňování cílů neziskové organizace.
2/ Za hospodaření plně odpovídá příslušné vedení pobočného spolku (p.s.):
a/ o částkách do 10.000Kč (zejména na administrativní výdaje) může rozhodovat prezident a
z pověření vedení i místopředseda, ale p.s. Vzdělávací středisko si to může upravit samostatně,
b/ o použití vyšších částek bude rozhodovat vedení pobočného spolku, a to v souladu s plánem výroční
schůze,
c/ právo podpisu budou mít vždy samostatně dva členové z vedení pobočného spolku, a to prezident,
místopředseda (viz bod a), ale p.s. Vzdělávací středisko si to určí samostatně,
d/ kontrolu účetnictví a kont je povinností revizora p.s. (případní revizní komise),
e/ stav kont, příjmů a vydání bude pokladník a revize (revizní komise) oznamovat na každé výroční schůzi a
bude uvedeno v zápise.

Čl. XII. Zánik celého z.s.
1/ Zapsaný spolek zaniká:
a/ dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným z.s.,
b/ pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení.
2/ Zaniká-li z.s.dobrovolným rozpuštěním, rozhodnou postupně výroční schůze pobočných spolků a pak
kongres SPUSA, a to nejen o způsobu zrušení, ale i o majetkovém vypořádání.

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení
1/ V případě nepředvídatelných okolností bude postupováno dle platných předpisů, tj. dle Zákona 89/ 2012 Sb.
2/ Stanovy nabývají účinnost dnem registrace a ruší se tím předcházející.

Příloha: Přihláška za člena (viz Čl. IV/ 1):
Přihláška
Za člena: Společnost přátel USA z.s.; Česko-americký klub z.s.
Telefon:
E-mail:
(Telefon do zaměstnání:)

Jméno a příjmení:
Rok narození:
Bydliště
Zaměstnání a profese:
Děti (rok narození):
Zájmy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Prohlašuji, že nejsem členem strany s komunistickou ideologií, nebyl jsem členem KSČ, členem LM,
spolupracovníkem StB, ani placeným funkcionářem SSM. Nesympatizuji s nacizmem (neonacizmem) ani se
skupinami ideologicky nepřátelskými proti ČR a USA.
Datum:

Podpis:

O přijetí rozhodnuto dne:
Za pobočku (razítko a podpis):
V Praze dne 14. 05. 2014
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