Stanovy spolku Ramus, z.s.
schválené členskou schůzí dne
30.7.2015
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1. Název a sídlo spolku
A. Název spolku:
Ramus, z.s.
B. Sídlo spolku:
Volyňská 1189/1, Praha 10, 100 00

2. Účel spolku
A. Spolek je založen za účelem:
(1) vytváření příležitostí pro společné setkávání a aktivní využívání volného času
mladých lidí s postižením a bez něj,
(2) šíření a naplňování myšlenky co nejmenší závislosti na grantových a dotačních
systémech,
(3) inspirování jednotlivců i organizací a boření zažitých předsudků.

3. Hlavní činnost spolku – veřejně prospěšná činnost
A. Činnost spolku je svázána s účelem spolku, popsaném v čl. II, coby společného
zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován prostřednictvím jeho hlavní činnosti, což
je zejména:
(1) pořádání volnočasových akcí, kterých se účastní mladí lidé s postižením a bez
postižení,
(2) propagace aktivit spolku,
(3) pořádání akcí pro veřejnost směřujících k lepšímu vzájemnému pochopení lidí
s postižením a bez něj a účast na podobných akcích pořádaných jinými subjekty,
(4) vyvíjení aktivit směřujících k podpoře lidí s postižením lépe se integrovat do
společnosti,
(5) vytváření pracovních míst pro mladé lidi s postižením.

4. Vedlejší činnost spolku – hospodářská činnost
A. Spolek vyvíjí vedlejší - hospodářskou činnost, jejímž účelem je podpora hlavní
činnosti spolku. Veškerý zisk z vedlejší činnosti spolku je použit pouze pro
naplňování účelu spolku.
(1) Tato vedlejší činnost je zejména:
(a) pronájem movitých věcí, které jsou ve vlastnictví spolku,
(b) provozování výdělečné činnosti podle registrovaných živností spolku, tj.:
1. hostinská činnost
2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona

5. Členství ve spolku
A. Vznik členství
(1) Členem spolku se mohou stát české i zahraniční fyzické nebo právnické osoby, které
podají písemnou přihlášku za člena, v níž vysloví souhlas s cíli a stanovami spolku.
(2) O přijetí členů rozhoduje členská schůze. Členství vzniká vyjádřením se většiny
členské schůze pro přijetí člena a zápisem do seznamu členů spolku.
B. Seznam členů spolku
(1) Spolek vede seznam členů. Seznam členů spolku je dokument, ve kterém jsou
vedeny záznamy o členech spolku.
2/5

(2) Zápis členů spolku, jakožto i výmaz členů spolku do „Seznamu členů spolku“
provádí předseda nebo místopředseda spolku.
(3) Výmaz ze „Seznamu členů spolku“ se provádí poté, co nastane jedna ze skutečností
z bodu 5.C.(1)
(4) Seznam členů spolku je dostupný všem členům spolku i členům kontrolní komise na
vyžádání.
C. Zánik členství
(1) Členství ve spolku zaniká:
(a) Doručením písemného či elektronického oznámení člena o ukončení jeho
členství ve spolku na adresu sídla nebo provozovny spolku.
(b) Vyloučením člena členskou schůzí spolku pro dlouhodobý nezájem o činnost
spolku nebo pro působení proti cílům a stanovám spolku. Proti vyloučení se
může člen do 1 měsíce písemně odvolat. Pak musí jeho případ projednat členská
schůze.
(c) Úmrtím člena
(d) Zánikem spolku
D. Práva členů spolku
(1) Člen spolku má právo:
(a) Účastnit se činnosti spolku
(b) Být informován o činnosti spolku
(c) Spoluvytvářet filosofii spolku
(d) Spolurozhodovat o dalších činnostech spolku a podílet se na rozhodování o
nakládání s majetkovými hodnotami, kterými spolek disponuje.
E. Povinnosti členů spolku
(1) Člen spolku je povinen:
(a) Jednat ve shodě s cíli spolku, dodržovat jeho stanovy a vnitřní směrnice.
(b) Aktivně se podílet na chodu spolku

6. Orgány spolku
A. Orgány spolku jsou:
(1) Předseda spolku a místopředseda spolku
(2) Členská schůze
(3) Kontrolní komise
B. Předseda spolku a místopředseda spolku
(1) Předseda spolku (dále jen "předseda") je statutárním orgánem, který řídí činnost
spolku mezi zasedáními členské schůze. Je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, v
nichž není stanovena kompetence členské schůze. Předseda je povinen plnit usnesení
členské schůze, řádně spravovat majetek spolku a dbát o naplňování cílů spolku.
(2) Volební období předsedy je jeden rok. Předseda vykonává funkce vždy až do zvolení
nového předsedy.
(3) Předseda je volen členskou schůzí.
(4) Místopředseda spolku (dále jen "místopředseda") je jmenován předsedou.
(5) Samostatně zastupovat spolek a uzavírat smlouvy jménem spolku je oprávněn
předseda nebo místopředseda. Samostatné zastupování spolku dalších osob může být
upraveno vnitřními směrnicemi. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo
natištěném názvu spolku se podepíše osoba oprávněná samostatně zastupovat spolek.
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(6) Předseda a místopředseda jsou oprávněni zplnomocnit jinou osobu k zastupování
spolku a uzavírání smluv jménem spolku. Předseda a místopředseda jsou takto
oprávněni udělovat plnou moc pouze na dobu určitou.
(7) Místopředseda zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti a má právo
vykonávat všechny jeho pravomoci.
(8) Statutární orgán může samostatně nakládat s majetkem spolku bez souhlasu členské
schůze do výše 50 000 Kč. Nakládání s majetkem spolku bez souhlasu členské
schůze členy, zaměstnanci a dobrovolníky je upraveno vnitřní směrnicí.
C. Členská schůze
(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří jej všichni členové spolku, kteří
se jeho zasedání účastní. Na zasedání členské schůze musí být všichni členové
pozváni písemně nebo e-mailem nejméně 14 dní předem.
(2) Členskou schůzi svolává předseda, místopředseda nebo kontrolní komise nejméně
jedenkrát ročně.
(3) K platnému usnášení spolku je nezbytná účast nejméně poloviny členů spolku. K
přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nejméně jedné poloviny přítomných členů spolku.
Pouze v případě hlasování o změně stanov, zrušení, nebo sloučení spolku je potřebný
souhlas nejméně tří pětin všech členů. V případě, že se na členské schůzi nesejde
potřebný počet členů, svolá předseda spolku nejpozději do 2 měsíců novou členskou
schůzi, přičemž skutečnost, že předchozí schůze nebyla usnášeníschopná, musí být
na této pozvánce uvedena. Na této nové členské schůzi je k usnášeníschopnosti
dostačující přítomnost třetiny členů spolku.
D. Kontrolní komise
(1) Kontrolní komise je orgánem vykonávajícím kontrolní činnost uvnitř spolku.
Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do veškerých dokumentů spolku a požadovat
spolupráci a vysvětlení k jednotlivým záležitostem od členů a zaměstnanců spolku.
(2) Kontrolní komise je tvořena třemi až sedmi členy, kteří jsou jmenováni na dvouleté
funkční období členskou schůzí. Ti po toto období nemohou být odvoláni, mohou
však dobrovolně odstoupit. Za člena kontrolní komise nemůže být zvolen předseda
spolku, místopředseda spolku ani nikdo, kdo je v pracovněprávním vztahu ke spolku.
(3) Členové komise si volí předsedu kontrolní komise ze svého středu, ten svolává
schůze kontrolní komise a přijímá rezignace členů kontrolní komise.
(4) Jestliže počet členů kontrolní komise klesne pod tři členy, informuje ihned předseda
kontrolní komise členskou schůzi. Ta je povinna do dvou měsíců zvolit novou
kontrolní komisi.
(5) Kontrolní komise má právo odvolat předsedu spolku nadpoloviční většinou všech
členů kontrolní komise.
(6) Kontrolní komise je povinna nejméně dvakrát ročně provést kontrolu činnosti spolku
a zápis z kontroly předat předsedovi spolku.
(7) Kontrolní komise schvaluje účetní uzávěrky.
(8) Kontrolní komise může vznášet připomínky k činnosti spolku, členská schůze se jimi
musí zabývat a do jednoho měsíce podat k připomínkám vysvětlení.
(9) Další náležitosti prováděných kontrol stanovuje vnitřní směrnice spolku.

7. Vnitřní směrnice
A. Vnitřní směrnice:
(1) upravují další práva a povinnosti zaměstnanců, členů a členů kontrolní komise;
(2) jsou vydávány předsedou či místopředsedou spolku a nabývají účinnosti dnem
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schválení členskou schůzí;
(3) se upravují, nahrazují a zrušují pouze se schválením členskou schůzí.
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