STANOVY SDRUŽENÍ ALUMNI
ve znění platném od 27. října 2004
Článek 1
Název a sídlo sdružení

1.
2.

Název sdružení: "Alumni" (dále jen Sdružení)
Sídlem sdružení je: Opletalova 26, 110 00 Praha 1

Článek 2
Účel sdružení
Sdružení je založeno výlučně k nevýdělečným účelům s cílem přispívat k rozvoji
Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd UK (dále jen "IES FSV
UK"). Sdružení bude k splnění svých cílů především:
- organizovat shromáždění členů a podporovatelů cílů Sdružení
- shromažďovat finanční prostředky ve prospěch IES FSV UK
- poskytovat a rozšiřovat informace o IES FSV UK

Článek 3
Členství ve Sdružení
1.

2.
3.
4.

Členem Sdružení se může stát absolvent ekonomie na IES FSV UK či jiná osoba,
která se ztotožňuje s cíly Sdružení a chce působit v jeho rámci. Členství ve
Sdružení schvaluje Představenstvo.
Členství ve Sdružení zaniká automaticky smrtí člena.
Člen může své členství ve Sdružení kdykoliv ukončit na základě svého písemného
oznámení doručeného Představenstvu Sdružení.
Člen může být ze Sdružení vyloučen na základě rozhodnutí Představenstva a to
pouze ze závažného důvodu.

Článek 4
Práva a povinnosti členů
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Člen je oprávněn zúčastnit se Shromáždění členů s právem hlasovacím. Člen má
právo volit a být zvolen za člena Představenstva.
Člen je povinen dodržovat stanovy Sdružení a rozhodnutí Představenstva týkající
se činnosti Sdružení. Člen je povinen hradit členský příspěvek ve výši stanovené
Shromážděním členů.
Člen je povinen aktivně podporovat cíle a zájmy Sdružení a zdržet se jakýchkoliv
jednání, který by mohla poškodit pověst Sdružení nebo ohrozit plnění jeho cílů.
Člen má právo zúčastnit se všech shromáždění a akcí pořádaných Sdružením a
používat jeho zařízení. Shromáždění členů nebo Představenstvo stanoví podmínky
účasti členů na těchto shromážděních a akcích a pravidla používání zařízení
Sdružení.
Členové mají právo vyžádat si kdykoliv od Představenstva informace o činnosti a
hospodaření Sdružení. Představenstvo je povinno tyto informace poskytnout,
pokud obdrží společnou žádost od nejméně pěti členů Sdružení a to nejdéle do
jednoho měsíce.
Členové nemají nárok na odměnu za výkon své funkce v orgánech Sdružení.

Článek 5
Orgány Sdružení
Orgány Sdružení jsou Shromáždění členů a Představenstvo.
Článek 6
Shromáždění členů
Nejvyšším orgánem Sdružení je Shromáždění členů. Člen se zúčastňuje
Shromáždění členů osobně. Každý člen má při hlasování jeden hlas. Člen nemůže
své hlasovací právo přenést na jinou osobu.
Shromáždění členů svolává Představenstvo.
2.
Představenstvo je povinno svolat mimořádné Shromáždění členů bez zbytečného
3.
odkladu poté, co o to písemně požádá alespoň polovina členů nebo některý z
členů Představenstva. Nesvolá-li Představenstvo Shromáždění členů do čtyř týdnů
od doručení jejich žádosti, jsou členové oprávněni svolat ho sami.
Představenstvo svolá Shromáždění členů na základě písemné pozvánky obsahující
4.
místo, datum, hodinu a návrh pořadu jednání. Představenstvo zašle pozvánku
každému členu tak, aby ji obdržel nejméně 14 dní před datem konání
Shromáždění členů.
Shromáždění členů je schopno se usnášet, pokud je přítomna alespoň polovina
5.
všech členů. Není-li Shromáždění členů schopno se usnášet, svolá Představenstvo
náhradní Shromáždění členů o hodinu později na stejné místo se stejným
pořadem jednání. Pozvánky nepřítomným členům se v tomto případě nedoručují.
Takto svolané Shromáždění členů je schopno se usnášet bez ohledu na počet
přítomných členů.
Shromáždění členů rozhoduje na svých oficiálních shromážděních nadpoloviční
6.
většinou všech přítomných členů nebo prostřednictvím emailu nadpoloviční
většinou všech odpovědí od členů obdržených ve lhůtě 10 pracovních dní od
rozeslání návrhu k hlasování. Návrhy k emailovému hlasování může rozeslat
kterýkoliv z členů představenstva na emailové adresy členů obsažené v oficiální
databázi členů sdružení.
Shromáždění členů předsedá a řídí jej předseda nebo jiný člen Představenstva.
7.
Představenstvo zajistí zápis z jeho jednání. Každý z členů má právo nahlédnout do
zápisu ze Shromáždění členů.
Do působnosti Shromáždění členů zejména patří:
8.
- odmítnutí jednání učiněných zakladateli před vznikem Sdružení,
- schvalování změn stanov Sdružení,
- jmenování a odvolávání členů Představenstva,
- schvalování výroční zprávy a roční účetní uzávěrky,
- rozhodování o výši členského příspěvku,
- rozhodování o podmínkách vyloučení člena ze Sdružení,
- schvalování všech smluv mezi členy Sdružení a Sdružením,
- rozhodování o zrušení Sdružení nebo o jeho sloučení s jiným Sdružením.
9. Shromáždění členů si může vyhradit rozhodnutí věci, které jinak náleží do
působnosti Představenstva.

1.

Článek 7
Představenstvo
1.

2.

Představenstvo je statutárním orgánem Sdružení, jenž řídí činnost Sdružení a
jedná jeho jménem. Představenstvo se skládá nejméně ze tří a nejvíce z pěti
členů: předseda,, pokladník, tajemník a popř. další členové.
Jednat jménem Sdružení navenek je oprávněn každý člen Představenstva
samostatně, pokud k tomu má písemný souhlas alespoň jednoho dalšího člena;
notářské ověření podpisu se nevyžaduje. Pro potřeby dispozice s bankovními účty
platí, že písemný souhlas alespoň jednoho dalšího člena, popř. jeho osobní
přítomnost, se vyžaduje pouze pro založení účtu a dále platí, že nakládat s účtem

3.

4.

5.

6.

7.

8.

může kterýkoliv člen uvedený ve smlouvě o založení účtu samostatně. Členové
Představenstva podpisují za Sdružení tak, že připojí svůj podpis k natištěnému
nebo napsanému názvu Sdružení.
Představenstvo je voleno Shromážděním členů. V případě odstoupení vyloučení
nebo smrti člena Představenstva rozhodne Představenstvo o jeho náhradě
hlasováním. Funkční období Představenstva končí zvolením nového
Představenstva Shromážděním členů.
Členové Představenstva volí na svém prvním zasedání předsedu, pokladníka a
tajemníka. Předseda svolává a řídí jednání Představenstva. V případě jeho
nepřítomnosti svolává a řídí jednání Představenstva jeho nejstarší člen.
Představenstvo je schopnost se usnášet, pokud je přítomna dvoutřetinová většina
jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů, pokud tyto
stanovy neurčují jinak. V případě rovnosti hlasů je hlas předsedy rozhodující.
Zápis z jednání Představenstva zajišťuje tajemník. V případě, že v zápisu z
jednání Představenstva není uvedeno jinak, má se za to, že pro rozhodnutí
Představenstva hlasovali všichni jeho přítomní členové.
Představenstvo může přijímat svá rozhodnutí i v písemné formě mimo zasedání
Představenstva. Předseda představenstva nebo jím pověřený člen v takovém
případě rozešle návrh usnesení všem členům Představenstva s oznámením lhůty,
ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li si člen Představenstva ve
stanovené lhůtě, má se za to, že nesouhlasí. Za zasedání Představenstva se
považuje i konferenční telefonické spojení jeho členů za předpokladu, že všichni
jeho účastníci se budou schopni navzájem slyšet.
Členové Představenstva mohou kdykoliv ze své funkce odstoupit. Oznámení o
odstoupení jednotlivého člena nabude účinnosti jeho doručením ostatním členům
Představenstva. V případě odstoupení celého Představenstva nabude odstoupení
účinnosti zvolením nového Představenstva Shromážděním členů.
Představenstvo může kdykoliv rozhodnout dvoutřetinovou většinou hlasů svých
členů o odvolání některého z členů Představenstva.
Článek 8
Hospodaření Sdružení

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Sdružení je založeno výlučně k neziskovým účelům. Sdružení se nesmí účastnit na
podnikání jiných osob.
Sdružení získává prostředky ke své činnosti zejména z darů, veřejných sbírek,
dědictví, z příjmů z akcí pořádaných Sdružením, např. seminářů, apod.
Získané prostředky nesmí být použity v osobní prospěch členů Představenstva,
členů nebo zaměstnanců Sdružení. Tyto prostředky mohou být použity pouze k
naplnění cílů Sdružení podle jeho stanov.
Žádný z členů Sdružení nemá nárok v případě ukončení členství z jakýchkoliv
důvodů nebo zániku Sdružení na vyplacení podílu z majetku Sdružení.
Představenstvo má za povinnost předložit každému Shromáždění členů zprávu o
činnosti a hospodaření Sdružení, která obsahuje zejména:
- přehled činností Sdružení za uplynulé období od posledního Shromáždění členů
- přehled o peněžních příjmech a výdajích
- vývoj a konečný stav fondů a majetku Sdružení
- přehled o stavu závazků a pohledávek Sdružení
- přehled o počtu členů, orgánech a změnách stanov Sdružení.
Při zániku Sdružení na základě rozhodnutí Shromáždění členů provede majetkové
vypořádání Představenstvo nebo jím jmenovaný likvidátor. Majetek ve vlastnictví
Sdružení bude tvořit součást likvidační podstaty a použije se k uspokojení
pohledávek věřitelů. Likvidační zůstatek lze použít pouze k bezplatnému převodu
na jinou právnickou osobu založenou k podobnému účelu, jaký má Sdružení.
Článek 9
Rozhodčí řízení

1.
2.

3.

4.

5.

Spory vzniklé mezi členy Sdružení související s jeho činností budou řešeny
smírnou cestou v rozhodčím řízení.
Každá ze stran jmenuje dva rozhodce z členů Sdružení v písemném prohlášení
zaslaném do sedmi dnů tajemníkovi Sdružení. Rozhodci zvolí většinou svých hlasů
předsedajícího rozhodce.
V případě, že rozhodci nedosáhnou dohody a nezvolí předsedajícího rozhodce do
deseti dnů od první volby, navrhne každá ze stran v písemném prohlášení
zaslaném do sedmi dnů tajemníkovi Sdružení osobu znalou českého práva
(absolventa právnické fakulty), která nemusí být členem Sdružení. Rozhodci zvolí
z navržených osob předsedajícího rozhodce. Pokud jedna ze stran nenavrhne tuto
osobu, stane se osoba navržená druhou stranou předsedajícím rozhodcem. Pokud
žádná ze stran nenavrhne tuto osobu, rozhodne los o tom, kdo z původně
navržených rozhodců se stane předsedajícím rozhodcem.
Jestliže obě strany navrhly osobu znalou práva a do deseti dnů nezvolili
předsedajícího rozhodce, rozhodne los o tom, kdo z těchto kandidátů se stane
předsedajícím rozhodcem.
Rozhodčí řízení se koná v sídle Sdružení nebo v místě určeném rozhodci. Strany
mají v rozhodčím řízení rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k
uplatnění jejich práv. Rozhodci mohou o sporu rozhodovat jen za přítomnosti
všech rozhodců. Jejich rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou hlasů. Proti
rozhodnutí rozhodců se nelze odvolat k žádnému orgánu Sdružení.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
Stanovy nabývají účinností dnem registrace sdružení.

