Stanovy spolku
Český fan club Queen, z. s.
Článek 1
NÁZEV A SÍDLO
Český fan club Queen, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo na adrese U Strže 5, 321 00
Plzeň 6-Litice a je vedený pod IČ 22814787.

Článek 2
PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLKU
Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu a přesvědčení. Spolek je
právnickou osobou vzniklou podle ust. § 214-302 Občanského zákoníku.

Článek 3
CÍL ČINNOSTI
(1)

Český fan club Queen, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a
jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

(2)

Český fan club Queen, z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace
založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je hlavní činnost spolku - sdružovat
příznivce hudební skupiny Queen.

(3)

K dosažení tohoto cíle pořádá pro své členy kulturní, rekreační a hudební akce, setkání členů
sdružení, organizuje společné návštěvy koncertů skupiny Queen či jejich členů, a dalšími
aktivitami podporuje prohlubování jejich znalostí v oblasti kultury či sběratelství.

(4)

Při plnění svých hlavních úkolů spolek spolupracuje s ostatními spolky stejného zaměření.

Článek 4
ČLENSTVÍ
(1)

Členem spolku se může stát plně svéprávná fyzická osoba starší osmnácti let, která souhlasí se
stanovami a cíli spolku. Členy spolku mohou být i cizí státní příslušníci žijící na území ČR nebo
v jiném státě. Osoby mladší osmnácti let mohou být členy spolku pouze se souhlasem svého
zákonného zástupce.

(2)

O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku na základě písemné přihlášky nebo registrace na
webu spolku. Osoba mladší osmnácti let podává přihlášku svým jménem s uvedením podpisu
jednoho svého zákonného zástupce.

(3)

O přihlášce rozhodne výkonný výbor do 30 dnů od jejího doručení a o rozhodnutí elektronicky
vyrozumí žadatele. Dále provádí veškeré kroky určené vnitřním předpisem spolku –
doplňkovým řádem.

(4)

Členství vzniká dnem, kdy výkonný výbor rozhodne o přijetí žadatele za člena spolku na
základě připsání členského příspěvku na bankovní účty spolku.

(5)

Členství zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

(6)

dnem, kdy je spolku doručeno oznámení člena o vystoupení ze spolku;
úmrtím člena;
vyloučením člena rozhodnutím výboru spolku;
zánikem spolku;
nezaplacením členského příspěvku.

Proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena je přípustné odvolání k členské schůzi,
jež musí být adresováno spolku a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o
vyloučení. Odvolání musí být písemné a napadené rozhodnutí je členskou schůzí
přezkoumáváno pouze v rozsahu důvodů výslovně v odvolání uvedených. Členská schůze
rozhodnutí výkonného výboru potvrdí nebo zruší. Odvolání je pokládáno za žádost podle
ustanovení § 241 občanského zákoníku. Do konečného rozhodnutí členské schůze se na člena,
který podal včasné odvolání, pohlíží tak, jako kdyby nebyl vyloučen.

Článek 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
(1)

Člen spolku má tato práva:
a)
podílet se na činnosti spolku;
b)
účastnit se členské schůze, hlasovat a volit do orgánů spolku;
c)
být volen do orgánů spolku;
d)
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
e)
zúčastňovat se podle svých zájmů a možností veškerého dění ve spolku;
f)
podílet se na výhodách, které z členství ve spolku vyplývají;
g)
podílet se na využívání společných finančních zdrojů spolku podle zásad přijatých
orgány spolku;
h)
být informován o činnosti spolku a o stavu jeho hospodaření.

(2)

Člen spolku je povinen:
a)
platit členské příspěvky ve stanovené výši
b)
chránit a zachovávat dobré jméno spolku
c)
zachovávat při spolkové činnosti vůči ostatním členům i vůči orgánům spolku
zdvořilost a jednat s nimi s náležitou úctou. Stejně je člen povinen si počínat i v
diskuzích na diskusních fórech a sociálních sítích provozovaných spolkem nebo s nimi
spolupracujících.

(3)

Rozhodne-li o tom výbor spolku, je člen spolku povinen hradit stanoveným způsobem a ve
stanovené výši členské příspěvky. Výbor spolku rozhoduje rovněž o osvobození členů od
povinnosti hradit členské příspěvky nebo o povinnosti hradit členské příspěvky ve snížené výši.
Podrobnosti o stanovení výše členských příspěvků stanoví vnitřní předpis spolku – doplňkový
řád.

Článek 6
SEZNAM ČLENŮ
(1)

Spolek vede seznam svých členů v podobě elektronické databáze. Ta obsahuje jméno,
příjmení, datum narození a kontaktní údaje člena a případné další údaje, které upravuje vnitřní
předpis spolku – doplňkový řád. Zápisy v databázi členů a výmazy z ní provádí k tomu
zmocněný člen výboru spolku.

(2)

Členská databáze je neveřejná a právo nahlížet do ní a žádat o poskytnutí údajů z ní k
danému dni mají pouze členové výboru spolku. Právo členů a dalších oprávněných osob žádat
potvrzení ve smyslu ustanovení § 236 odst. 2 občanského zákoníku tím není dotčeno.

(3)

Výbor může rozhodnout, že čas od času zveřejní přesný nebo přibližný údaj o počtu členů
spolku a základní statistické údaje o nich. Rozsah a podmínky zveřejnění stanoví výbor, bez
jehož usnesení nelze žádné údaje o počtu členů ani statistické údaje o nich zveřejňovat.

(4)

Obdobným způsobem jako databáze členů je vedena evidence bývalých, čestných a
emeritních členů spolku a evidence osob, jejichž přihláška za člena byla výkonným výborem
zamítnuta nebo bezúspěšně vrácena k doplnění.

Článek 7
ČESTNÉ ČLENSTVÍ
(1)

Výbor spolku může podle svého uvážení rozhodnout o udělení čestného členství ve spolku
kterékoli fyzické nebo právnické osobě, ať žijící nebo nežijící a existující nebo zaniklé, která se
zasloužila o naplňování poslání a úkolů spolku.

(2)

S čestným členstvím nejsou spojeny žádné povinnosti a neplynou z něj žádná práva, vyjma
práv a povinností čestných, jako např. práva zúčastnit se zasedání členské schůze a práva
vystoupit na něm, pokud výbor spolku o udělení takového práva čestnému členu rozhodne a
ten je přijme.

(3)

Jednou udělené čestné členství nelze odebrat ani zrušit a nezaniká ani smrtí nebo zánikem
čestného člena.

Článek 8
ORGÁNY SPOLKU
(1)

Orgány spolku jsou:
a)
členská schůze
b)
výbor spolku

Článek 9
ČLENSKÁ SCHŮZE
(1)

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

(2)

Účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na něm jsou oprávněni všichni členové spolku
starší osmnácti let.

(3)

Zasedání členské schůze svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
Výbor rozhodne, zda členská schůze bude osobní nebo zda proběhne elektronicky online.
Výbor svolá zasedání členskou schůze vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů
spolku.

(4)

Členská schůze (dále jen ČS) je považována za svolánu, pokud výbor rozešle písemné
pozvánky všem členům spolku nebo vystaví takovou pozvánku na svých webových stránkách
na internetu. ČS musí být svolána nejméně 30 dnů před termínem konání. Okamžikem svolání
ČS začne svolavatel registrovat podněty do pořadu jednání. Jednotlivé podněty k bodům

programu jednání na ČS musí být svolavateli oznámeny nejpozději do 15. dne před datem
konání ČS. Nejpozději 14 dní před datem konání ČS rozešle svolavatel program jednání ČS
všem členům nebo ho oznámí na svých webových stránkách. Mimořádné body programu
může ČS na své jednání zařadit, usnese-li se na tom tříčtvrteční většina přítomných členů.
(5)

Členská schůze zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rozhoduje o změnách stanov;
jmenuje a odvolává členy výkonného výboru, jakož i dalších orgánů spolku, jsou-li
zřízeny;
schvaluje zprávu výkonného výboru o činnosti a hospodaření spolku;
projednává odvolání člena spolku proti rozhodnutí výkonného výboru o jeho vyloučení;
rozhoduje o zrušení spolku;
rozhoduje o dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí výkonný výbor.

(6)

O odvolání proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena rozhoduje nejbližší členská
schůze svolaná po datu, kdy bylo odvolání člena doručeno spolku. Proti jiným rozhodnutím
orgánů spolku než proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena není odvolání ke
členské schůzi přípustné. Právo člena obracet se na členskou schůzi se stížnostmi a dalšími
podněty tím není dotčeno.

(7)

Zasedání členské schůze se koná na území České republiky, a to na místě, které uzná výkonný
výbor za vhodné s ohledem na možnost co největšího počtu členů zúčastnit se zasedání. Je-li
členská schůze pořádaná online, proběhne elektronická komunikace se členy a jejich hlasování
způsobem, který nejméně 14 dní před datem konání ČS stanoví výkonný výbor.

(8)

Zasedání členské schůze je usnášeníschopné, je-li přítomna polovina členů spolku. Pokud se
tento počet členů nesejde ani do 30 minut od zahájení členské schůze, výkonný výbor schůzi
ukončí. Výkonný výbor svolá okamžitě novou členskou schůzi, na kterou jsou pozváni všichni
členové prezentovaní na předcházející členské schůzi a členská schůze je usnášeníschopná
nadpoloviční většinou členů přítomných na této schůzi.

(9)

Hlasovací právo všech členů spolku je rovné. Hlasuje se veřejně aklamací, nerozhodne-li
členská schůze, že hlasování bude tajné nebo elektronické. V případě potřeby může členská
schůze přijímat rozhodnutí elektronickým hlasováním; k platnosti elektronického hlasování je
třeba, aby se jej aktivně zúčastnila alespoň 30% všech členů spolku. Rozhodnutí je přijato,
jestliže pro něj hlasuje prostá většina členů, kteří se elektronického hlasování zúčastnili.
Elektronickým hlasováním nelze hlasovat o změně stanov a o zrušení spolku či jeho přeměně.
Další detaily a podmínky elektronického hlasování mohou zakotveny ve vnitřním předpisu
spolku - doplňkový řád.

(10)

O změně stanov, o zrušení spolku i v ostatních věcech rozhoduje členská schůze nadpoloviční
většinou přítomných členů.

(11)

Výkonný výbor může rozhodnout, že zasedání členské schůze nebo jeho část bude přístupné
veřejnosti.

(12)

Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis a výkonný výbor zajistí, aby tento zápis byl do 30
dnů ode dne konání členské schůze vhodnou a dostatečnou formou zpřístupněn všem členům
spolku i veřejnosti, a zůstal takto zpřístupněn po dobu nejméně 5 let od konání členské
schůze. Vystavení zápisu na pevně stanovené adrese na internetu se pro účely tohoto
odstavce považuje za vhodnou a dostatečnou formu zpřístupnění. Zápisy ze zasedání
členských schůzí musí být vedle toho po dobu nejméně 5 let k dispozici členům k nahlédnutí v
sídle spolku.

Článek 10
VÝBOR
(1)

Výbor je výkonným a kolektivním statutárním orgánem spolku. Ze své činnosti je výbor
odpovědný členské schůzi.

(2)

Výkonný výbor je tvořen minimálně třemi a maximálně pěti členy spolku. Výkonný výbor volí
ze svých členů předsedu a dva místopředsedy spolku, kteří spolek reprezentují navenek.

(3)

Výbor řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.

(4)

Způsob a frekvenci zasedání výkonného výboru si výbor stanoví interně, avšak s tím, že k
přijetí usnesení výkonného výboru jsou zapotřebí hlasy nejméně 3 jeho členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas jeho předsedy. Připouští se hlasování výkonného výboru per
rollam - což znamená „přečti, podepiš a předej dalšímu“ – zpravidla emailem.

(5)

Člen výkonného výboru je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Formu voleb stanoví vnitřní
předpis spolku – doplňkový řád. Členská schůze může člena výkonného výboru odvolat
z následujících důvodů:
a)
hrubé nebo opakované porušení stanov
b)
více než dva měsíce trvající nečinnost
c)
jednání jménem spolku ve věcech, které nebyly výborem předem schváleny
d)
neetické chování, ať už vůči spolku nebo jeho jednotlivým členům

(6)

Výkonný výbor zejména:
a)
koordinuje činnost spolku;
b)
svolává zasedání a náhradní zasedání členské schůze;
c)
zpracovává podklady pro rozhodování členské schůze;
d)
předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření spolku;
e)
rozhoduje o přijetí za člena spolku;
f)
rozhoduje o vyloučení člena ze spolku.
g)
v případě snížení počtu členů výboru o více než polovinu, může výbor doplnit členy do
nejbližší členské schůze
i)
výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy
spolku
h)
výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře

(7)

Členové výboru jsou oprávněni jednat samostatně jménem spolku. Za spolek podepisují tak,
že k vytištěnému nebo vypsanému názvu spolku připojí svůj podpis kterýkoliv pověřený člen
výkonného výboru spolku.

Článek 11
HOSPODAŘENÍ SPOLKU
(1)

Spolek hospodaří s vlastním movitým i nemovitým majetkem.

(2)

Zdroji majetku spolku jsou:
a)
dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
b)
účelové poplatky
c)
členské příspěvky, rozhodne-li výkonný výbor o jejich vybírání;
d)
další zdroje, pokud je schválí výkonný výbor.

(3)

Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor, který o něm předkládá zprávu členské schůzi.

Článek 12
ZÁNIK SPOLKU
(1)

Spolek zaniká některým ze způsobů stanovených zákonem.

(2)

Zanikne-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.

Článek 13
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1)

Spolek může na základě rozhodnutí výkonného výboru vydat vnitřní předpis spolku doplňkový řád.

(2)

Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.

Tyto stanovy spolku byly schváleny na členské schůzi spolku v Praze dne 20.03.2022.
Pro nové znění stanov hlasovali všichni členové s právem hlasovacím, nikdo se hlasování nezdržel a
nikdo nebyl proti.

