STANOVY
spolku
Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s.
Členská schůze na svém zasedání dne 18. prosince 2016 schválila dvoutřetinovou většinou hlasů
následující znění stanov spolku Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav
z. s., IČ: 27058085, se sídlem Sady 28. října 674/1, 690 02 Břeclav, zapsaného v obchodním
rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl L vložka 12327.

Úvodní ustanovení
"Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav o. s." bylo založeno 15.
března 2007 v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů a ve smyslu ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
se považuje za spolek. Je to samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nezisková organizace založená
za účelem naplňování společného zájmu, který vyplývá ze čl. II těchto stanov.

čl. I
Název, sídlo a působnost spolku
1) Název spolku je: Evropské centrum mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z. s. (dále
jen ”Spolek”).
2) Sídlem Spolku je Břeclav − adresa: Sady 28. října 674/1, 690 02, Břeclav.
3) Spolek působí na celém území České republiky, Spolek se nečlení na organizační jednotky, celý
Spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

čl. II
Účel Spolku
1) Hlavním účelem, ke kterému byl Spolek založen, je naplňování následujících cílů:
a) zvyšování povědomí a informovanosti o Evropské unii a příležitostech, které nabízí mladým
lidem, zejména o vzdělávacích programech Evropské unie;
b) podpora seberealizace a osobního rozvoje mladých lidí, zvláště prostřednictvím jejich účasti
na mezinárodních vzdělávacích programech, dobrovolnických a jiných aktivitách;
c) rozvoj neformálního vzdělávání, mezikulturního dialogu, mezinárodní spolupráce a aktivní
občanské společnosti.
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čl. III
Náplň a formy činnosti
1) Náplň hlavní činnosti je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je Spolek
založen, a odpovídá hlavnímu účelu Spolku.
2) Hlavní činností Spolku je poskytování informací o Evropské unii mladým lidem (především
informací o možnostech, které Evropská unie nabízí mládeži) a pomoc při účasti na aktivitách v
rámci Evropské unie a přidružených zemí. Zejména:
a) účast a zprostředkovávání účasti na projektech v rámci evropských vzdělávacích programů;
b) pořádání vlastních projektů v rámci evropských vzdělávacích programů;
c) kooperace s jinými zahraničními i tuzemskými organizacemi majícími stejné nebo podobné
cíle a zaměření;
d) poskytování informačních služeb, pomoci a poradenství o aktivitách v rámci Evropské unie
a přidružených zemí;
e) soustřeďování a poskytování informací o Evropské unii (uvnitř Spolku i vně);
f) tvorba a publikace vlastních osvětových materiálů.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví Členská schůze.
4) Členská schůze také případně určí druhy a formy vedlejší činnosti Spolku.

čl. IV
Členství ve Spolku, jeho vznik a zánik
1) Členem Spolku může být jen fyzická osoba starší 18 let. V odůvodněných případech může
Členská schůze rozhodnout o přijetí i fyzické osoby mladší 18 let.
2) Podmínkou vzniku členství je podání přihlášky do Spolku. Členství vzniká okamžikem
rozhodnutí o přijetí. O přijetí rozhoduje Rada Spolku a je potřeba prostého souhlasu Rady Spolku.
3) Členství ve Spolku je nepřenosné.
4) Členství ve Spolku je dobrovolné a není závislé na členství v jiných organizacích.
5) Členství zaniká
a) doručením písemného či elektronického oznámení člena o vystoupení Radě Spolku;
b) rozhodnutím Rady Spolku o vyloučení, pro vyloučení je potřeba prostý souhlas Rady
Spolku. Závažným důvodem pro vyloučení člena je porušení těchto stanov;
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c) úmrtím člena;
d) zánikem Spolku;
e) nezaplacením členského příspěvku v termínu stanoveném Radou Spolku (je-li příspěvek
stanoven a nedošlo-li k jeho prominutí).

6) Druhy členství ve Spolku:
a) zakládající člen;
b) řádný člen;
c) dobrovolník.
5) Zakládajícím členem Spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a
proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se
činnosti přípravného výboru. Zakládající člen se automaticky stává řádným členem Spolku. Členská
schůze může za podmínek daných těmito stanovami rozhodnout o změně řádného členství na
dobrovolnictví. K tomu je zapotřebí prostý souhlas Členské schůze. Zakládající členství nezaniká
ani v případě zániku řádného členství nebo dobrovolnictví, nejsou s ním spojena žádná zvláštní
práva ani povinnosti.
6) Řádný člen má právo
a) účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
b) účastnit se Členské schůze, volit orgány Spolku a být do nich volen. Na Členské schůzi má
hlasovací právo;
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku;
d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku.
7) Řádný člen má povinnost
a) dodržovat tyto stanovy, platné právní předpisy ČR, rozhodnutí Členské schůze a Rady
Spolku, jednat v souladu s cíli Spolku;
b) aktivně a soustavně se podílet na činnosti Spolku, nebrání-li mu v tom závažné okolnosti;
c) účastnit se Členských schůzí Spolku, nebrání-li mu v tom závažné okolnosti;
d) jednat tak, aby chránil a nepoškozoval dobré jméno Spolku.
8) Pokud řádný člen neplní své povinnosti dle čl. IV odst. 7) bodu b) a/nebo c), má Členská schůze
právo změnit jeho řádné členství na dobrovolnictví. K tomu je zapotřebí prostý souhlas Členské
schůze.
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8) Dobrovolník má právo:
a) účastnit se činnosti Spolku a být o této činnosti informován;
b) účastnit se Členské schůze. Na Členské schůzi má pouze poradní hlas;
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku.
9) Dobrovolník má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy, platné právní předpisy ČR, rozhodnutí Členské schůze a Rady
Spolku, jednat v souladu s cíli Spolku;
b) jednat tak, aby chránil a nepoškozoval dobré jméno Spolku.
7) Další práva a povinnosti členů určí Členská schůze.
8) Zmražené členství
Pokud se řádný člen Spolku dlouhodobě nachází v zahraničí (tj. déle než 1 měsíc) a uvědomí o této
skutečnosti Radu Spolku nebo prezidenta, přechází do stadia takzvaného zmraženého členství. To
znamená, že jsou jeho členské povinnosti dle čl. IV odst. 7) bodu b) a c) dočasně pozastaveny a že
v případě konání Členské schůze není jeho přítomnost nutná pro dosažení hlasovacího kvora.

čl. V
Orgány Spolku
Statutárním orgánem Spolku je Rada Spolku. Rada Spolku má nejméně 3 členy a sestává z
prezidenta, viceprezidentů a pokladníka, kteří jsou voleni Členskou schůzí na funkční období
jednoho roku.
Dalšími orgány Spolku jsou:
a) Členská schůze;
b) revizor Spolku;
c) další pomocné orgány v případě potřeby vytvořené Členskou schůzí;
d) členství v Radě spolku a v orgánu Revizora Spolku je neslučitelné.

čl. VI
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku; schází se nejméně dvakrát během jednoho
kalendářního roku.
2) Zasedání Členské schůze svolává Rada Spolku nejméně čtrnáct dnů před jeho konáním. Členská
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schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina řádných členů Spolku (s výjimkou členů
ve stadiu tzv. zmraženého členství); nesejde-li se usnášeníschopná Členská schůze, svolá Rada
Spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní Členskou schůzi, tato je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3) Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, přičemž každý řádný člen Spolku má jeden hlas
a hlasy všech řádných členů jsou si rovny. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční
většiny přítomných řádných členů, pokud stanovy neurčí jinak. Členské schůzi předsedá prezident
Spolku či v jeho nepřítomnosti některý z viceprezidentů. Zápis z jednání podepisuje prezident (či
v jeho nepřítomnosti zastupující viceprezident).
3) Členskou schůzi svolá Rada Spolku také v případě, požádá-li o to nejméně 1/3 členů Spolku
nebo revizor Spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze
a) schvaluje stanovy Spolku a jejich změny, rozhoduje o dobrovolném rozpuštění nebo
transformaci Spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech řádných
členů Spolku;
b) volí a odvolává členy Rady Spolku, prezidenta Spolku a revizora. Závažným důvodem pro
odvolání člena Rady Spolku nebo revizora je porušení těchto stanov nebo povinností
vyplývajících ze členství v Radě Spolku, ev. povinností revizora;
c) v případě potřeby vytváří další pomocné orgány, volí a odvolává jejich členy;
d) schvaluje návrh rozpočtu, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období;
e) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

čl. VII
Rada Spolku, jednání jménem Spolku
1) Rada Spolku je statutárním orgánem Spolku.
2) Počet volených členů Rady Spolku určuje Členská schůze (nejméně však tři). Jejím funkčním
obdobím je jeden rok. Prezident Spolku a pokladník jsou automaticky členem Rady Spolku.
3) Rada Spolku řídí Spolek v období mezi Členskými schůzemi. Schůze Rady Spolku je volně
přístupná všem členům Spolku. Rada se schází podle potřeby. Rada Spolku přijímá rozhodnutí
hlasováním, pro rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů. Každý člen Rady má jeden hlas,
pouze v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta Spolku. Činnost Rady Spolku řídí
prezident Spolku.
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Rada Spolku
a) svolává Členskou schůzi;
b) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen Spolku;
c) přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení členů;
d) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období a případné
změny stanov a zákonem stanovené dokumenty zveřejňuje ve veřejném rejstříku;
e) posuzuje návrhy na koupi nemovitostí a další investice a rozhoduje o nich; tato rozhodnutí
může přenechat Členské schůzi;
f) rozhoduje o zavedení a zrušení členských příspěvků, jejich výši a splatnosti. Posuzuje žádosti
o odkladu splatnosti, snížení či prominutí členského příspěvku jednotlivým členům Spolku,
existují-li pro to závažné důvody;
g) má pravomoc vydávat interní předpisy;
h) navrhuje cíle a formy činnosti Spolku pro další období a konkretizuje činnost Spolku
v období mezi členskými schůzemi.
4) Každý ze členů Rady Spolku je zodpovědný za určitou oblast činnosti spolku. Členská schůze
vymezí při volbě členů Rady Spolku tyto oblasti a určí obsazení jednotlivých resortů. Funkce
viceprezidenta a pokladníka jsou slučitelné.
5) Rada Spolku volí ze svého středu prvního viceprezidenta, který zastupuje prezidenta v době jeho
nepřítomnosti. V případě, že je prezident ve stavu zmraženého členství, přebírá automaticky první
viceprezident práva a povinnosti prezidenta.
6) Jménem Spolku jedná Rada Spolku jako celek, její jednotliví členové a Radou pověření řádní
členové Spolku. Tyto osoby jednají jménem Spolku samostatně. Pověření řádného člena Spolku
k jednání jménem Spolku musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat minimálně následující
náležitosti: jméno a příjmení pověřené osoby; oznámení o pověření jednat jménem Spolku; dobu,
na kterou je pověření uděleno; specifikaci oblasti, v níž je pověřená osoba oprávněna jednat
jménem Spolku; jméno, příjmení a podpis člena Rady Spolku, který pověření udělil, a místo a
datum vyhotovení pověření.
4) Prvními členy Rady sdružení byli: Michal Žižlavský, nar. 9. 1. 1986, bytem Generála Šimka 59,
Břeclav 69003 (prezident); Michal Studýnka, nar. 6. 10. 1986, bytem Náměstí 15, Rakvice 69103
(viceprezident); Jakub Miklín, nar. 16. 5. 1988, bytem Šilingrova 49 Břeclav 69002 (viceprezident).
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čl. VIII
Revizor Spolku
1) Revizor je kontrolním orgánem Spolku. Kontroluje činnost Spolku, především jeho hospodaření
a plnění rozhodnutí Členské schůze. Dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi
poskytnutými Spolku a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. Má právo si od Rady
Spolku kdykoliv vyžádat k nahlédnutí veškeré dokumenty související s chodem a aktivitami
Spolku. Jeho funkčním obdobím je jeden rok.
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy a tyto předkládá Členské schůzi.
3) Prvním revizorem sdružení byl Tomáš Havelka, nar. 31. 3. 1987, bytem Dolní 175, Rakvice
69103.

čl. IX
Zásady hospodaření
1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou
používány výhradně na činnost Spolku. Spolek může uzavřít smlouvu s právnickou či fyzickou
osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku v souladu s formami činností podle
těchto stanov a rozpočtem Spolku.

čl. X
Okolnosti zániku Spolku
1) Členská schůze rozhodne, zda Spolek zanikne s likvidací nebo bez likvidace, nestanoví-li zákon
jinak.
2) V případě zániku rozhodne o zbylém majetku (i po případné likvidaci) Členská schůze.

Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 1. ledna 2017.
Stanovy lze měnit a doplňovat pouze na základě usnesení Členské schůze dvoutřetinovou většinou
hlasů.

V Břeclavi dne 18. prosince 2016.
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