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Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s.
Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo
Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen „spolek“) má sídlo na adrese
Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický ekvivalent jména spolku: Children´s
press agency.
Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je práce s dětmi a mládeží, vytvářeni volnočasových aktivit pro děti a
mládež, organizování soutěží, anket, her a dalšího neformálního vzdělávání a
zábavy.
Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., vytvářeni
volnočasových aktivit pro děti a mládež, organizování soutěží, anket, her a další
zábavy, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména
prostřednictvím:
a) zájmových kroužků pro děti a mládež zaměřených především na žurnalistiku,
provozování dětských médií,
b) pořádání akcí pro děti a mládež,
c) analýzy, komentování a propagace akcí pro děti a mládež,
d) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
e) pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především
k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže,
f) organizování kampaní a petičních aktivit,
g) propagace aktivit spolku a osvěta např. prostřednictvím pořádání benefičních
akcí a informování veřejnosti,
h) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
i) poradenské a konzultační činnosti,
j) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se práv a
povinností dětí a mládeže,
k) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy
dětí a mládeže,
l) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
m) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy dětí a mládeže.

2

1.

2.

3.

4.

5.

Čl. IV
Členství ve spolku
Členem spolku může být fyzická osoba starší 8 let. Členství ve spolku vzniká na
základě zaplacení členských příspěvků a schválení písemné přihlášky Radou
spolku, která o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování
hlasováním,
b) volit předsedu spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.
Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) platit členské příspěvky,
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení
jejich práce.
Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) nezaplacením členských příspěvků,
c) úmrtím člena,
d) zánikem spolku,
e) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen bez omluvy neúčastní
činnosti spolku nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu
spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří
měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze spolku,
b) Rada spolku,
c) předseda spolku.
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Čl. VI
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská
schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, výši členských příspěvků,
b) volí předsedu a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
f) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a
kampaních,
g) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
h) rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci
jiného orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně
však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou
schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.
Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku
písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl
v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to
nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu
zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá
předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke
schválení.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí
předsedy.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech
členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování
jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí
pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje předseda spolku nebo
jiný pověřený člen spolku přítomný na členské schůzi.
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Čl. VII
Rada spolku
Rada spolku řídí činnost v době mezi členskými schůzemi.
Funkční období Rady spolku je dva roky. Radu volí členská schůze.
Radu spolku tvoří minimálně tři členové spolku, jedním z členů je vždy předseda
spolku. Rada volí místopředsedu spolku, který je statutárním zástupcem
předsedy spolku.
K povinnostem Rady spolku patří zejména:
a) přijímání nových členů
b) hodnocení a plánování činnosti
c) stanovení výše členského příspěvku
d) rozhodování sporů členů a dílčích spolků

Čl. VIII
Předseda
5. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve
všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených
s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku
nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a
rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat
rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
6. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 2 let. Předseda se funkce ujímá den
následující po dni volby.
7. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3. těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
d) jednou za dva roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán
spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před
ukončením platnosti předchozího strategického plánu.
Čl. IX
Pobočné spolky
1. Pro naplnění účelu spolku na místní úrovni mohou být založeny pobočné
spolky. O založení pobočného spolku rozhoduje Rada spolku.
2. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do rejstříku spolků.
3. Pobočný spolek je způsobilý mít práva a povinnosti v plném rozsahu. Pobočný
spolek není omezen v právním jednání. Právní jednání pobočného spolku
zavazují pouze pobočný spolek. Pobočný spolek je oprávněn nabývat majetek
a hospodařit s ním dle zásad hospodaření uvedených ve stanovách. Pobočný
spolek je oprávněn vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost.
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4. Pobočný spolek spolupracuje při své činnosti s hlavním spolkem. Pobočný
spolek je povinen předložit jednou ročně zprávu o své činnosti a hospodaření
Radě spolku.
5. Za dluhy a jiné závazky pobočného spolku ručí spolek, jen pokud se k tomu
zavázal v ručitelském prohlášení.
6. Orgánem pobočného spolku je předseda pobočného spolku.
7. Rada spolku je oprávněna účastnit se zasedání členské schůze pobočného
spolku a jednání výboru pobočného spolku.
8. Členstvím jakéhokoliv druhu v pobočném spolku vzniká základní členství ve
spolku. Zánikem členství v pobočném spolku zaniká i členství ve spolku.
9. Pobočný spolek může být zrušen také rozhodnutím členské schůze spolku
alespoň dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů. Likvidační zůstatek
zrušeného pobočného spolku přechází na spolek.
10.Není-li v tomto článku stanoveno jinak nebo neurčí-li jinak členská schůze,
použijí se na organizaci a činnost pobočného spolku přiměřeně ustanovení
stanov spolku.
Čl. IX
Majetek a hospodaření spolku
1. Prostředky na činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze,
z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků,
grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může
dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním
a vedlejší výdělečnou činností.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov.
Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku
naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě
nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani
právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To
nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku
z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov,
či sjednaná na základě platných smluv.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem
řádného naplňování poslání a cílů spolku.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány
Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
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6. Rada nebo statutární zástupce spolku může část majetku svěřit do správy
jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku
ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení
pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.
7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou
schůzí.

Čl. IX
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí
členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na
jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům
spolku.

Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne 21. září 2015

V Praze dne 21.9. 2015

Zapsal: J. Vrbová
......................

Ověřil: L. Hrzal
..............................

