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Čl. I
Úvodní ustanovení
Název občanského sdružení založeného v souladu s ustanoveními zákona 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, v platném znění je La Grace. Občanské sdružení La Grace se s účinností
zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), od 1. 1. 2014, považuje za
spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
Občanské sdružení La Grace se s ohledem na § 216 NOZ mění na spolek La Grace, z.s. (dále
jen „Spolek“). Název spolku je: La Grace, z.s.
Sídlem Spolku je Puklicova 11, 370 04 České Budějovice.
Spolek působí na území celé České republiky.

Čl. II
Právní postavení spolku
1. Spolek je dobrovolný, neziskový, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.
Čl. III
Cíl činnosti spolku
1.Cílem spolku je sdružování občanů za účelem
a)
vzkříšení české námořní historie a propagace námořní historie zemí Koruny České,
b)
výuky námořního řemesla a jeho hrdých tradic,
c)
presentování České republiky při závodech školních lodí,
d)
pomoci při sociálním začleňování,
e)
navázání mezinárodní spolupráce s podobnými organizacemi v zahraničí.
2. Za tímto účelem spolek zajistí
a)
pořádání plaveb na historických plachetnicích,
b)
účast na závodech školních plachetnic,
c)
realizaci modelových projektů,
d)
vydávání periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů,
e)
organizování konferencí, seminářů, besed a stáží
f)
získávání finančních prostředků na činnost.
Čl. IV
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami
a cíli spolku. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.
2. Spolek rozeznává tyto druhy členství:
- řádné členství
- veřejné členství
- exkluzivní členství
- čestné členství
2.1. Řádné členství
Řádný člen má právo zejména:
a)
podílet se na činnosti spolku,
b)
volit do orgánů spolku,
c)
od 18 let být volen do orgánů spolku,
d)
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
Řádný člen má povinnost zejména:
a)
dodržovat stanovy spolku,

b)
aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c)
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d)
řádně platit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí.
2.2. Veřejné členství
Veřejný člen má právo zejména:
a)
podílet se na činnosti spolku,
b)
být informován činnosti spolku,
c)
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
Veřejný člen nemá žádné povinnosti.
2.3. Exkluzivní členství
Exkluzivním členem se mohou stát fyzické a právnické osoby, které zásadním způsobem přispěly
k naplňování cílů spolku a to finančním, nebo materiálním darem.
Exkluzivní člen má právo zejména:
a)
podílet se na činnosti spolku,
b)
volit do orgánů spolku,
c)
od 18 let být volen do orgánů spolku,
d)
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e)
každý rok se po dobu 14-ti dnů účastnit klubových plaveb bez nutnosti přispívat na
zapůjčení lodi.
Exkluzivní člen má povinnost zejména:
a)
dodržovat stanovy spolku,
b)
aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c)
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
2.3. Čestné členství
Výbor spolku může nabídnout významným osobnostem čestné členství. Čestný člen má právo
zejména:
a)
podílet se na činnosti spolku,
b)
být informován činnosti spolku,
c)
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
Čestný člen nemá žádné povinnosti.
5. Zánik členství:
a)
vystoupením člena písemným oznámením,
b)
úmrtím člena,
c)
u právnické osoby jejím zrušením,
d)
zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,
e)
zánikem spolku.
Čl. V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a)
členská schůze,
b)
výbor,
c)
revizor.
Čl. VI
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni řádní a exkluzivní členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolá členskou
schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina řádných a exkluzivních členů spolku.
4. Členská schůze zejména:
a)
rozhoduje o změnách stanov spolku,
b)
schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a
roční uzávěrku hospodaření,
c)
volí na dobu 4 let členy výboru a revizní komise,
d)
rozhoduje o zrušení členství,

e)
rozhoduje o zrušení spolku.
5. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných a
exkluzivních členů. Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku a o zrušení
spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
Čl. VII
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Výbor má nejméně 3 členy.
3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4x ročně.
5. Výbor zejména:
a)
volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b)
koordinuje činnost spolku,
c)
svolává členskou schůzi,
d)
zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
e)
rozhoduje o přijetí za člena spolku.
6. Předseda výboru zastupuje spolek navenek a samostatně jedná jeho jménem. Předseda je
statutárním orgánem spolku.
7. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku.
8. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášení schopná
členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.
Čl. VIII
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Revizor vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a
podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 2x ročně.
4. Pro zasedání členské schůze vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
Čl. IX
Jednání per rollam
1. Všechny orgány spolku mohou přijímat rozhodnutí i mimo řádná jednání s využitím technických
prostředků. V tomto případě se členům příslušného orgánu zašle elektronickou poštou na adresu
zapsanou v adresáři, který vede předseda Výboru, návrh rozhodnutí, podklady k rozhodnutí a
stanoví se minimálně lhůta 5-ti pracovních dnů pro přijetí rozhodnutí. Rozhodnutí lze přijmout
pouze v případě, že se vyjádří nadpoloviční většina členů příslušného orgánu. Pokud příslušný
člen orgánu spolku nesdělí své stanovisko ve stanovené lhůtě k přijetí rozhodnutí má se za to, že
se zdržuje hlasování.
2. Na nejbližším řádném zasedání následně příslušný orgán vezme na vědomí rozhodnutí přijaté s
využitím technických prostředků.
Čl. X
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a)
dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b)
výnosy majetku,
c)
příjmy z činností při naplňování cílů spolku.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o
hospodaření, včetně finanční závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
Čl. XI

Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a)
dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské
schůze,
b)
rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád spolku.
2. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 28.11.2015.

