Stanovy spolku
MINERVA 21
Část první – Úvodní ustanovení
I.
Název a sídlo spolku
1.1. Název spolku zní: Spolek MINERVA 21 (dále jen „spolek“).
1.2. Sídlem spolku je: Praha.
1.3. Spolek je samosprávnou, dobrovolnou a neziskovou právnickou osobou založenou za účelem
uvedeným v čl. II těchto stanov, jejíž právní poměry se řídí těmito stanovami, zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), a obecně závaznými
předpisy.
II.
Účel a hlavní činnost spolku
2.1. Účelem spolku je sdružování občanů/ek, zejména žen, za účelem vybudování společenství
sebevědomých lidí, kteří chtějí na sobě pracovat, vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, pomáhají
druhým a kteří svými myšlenkami, postoji a činy pozitivně ovlivňují své okolí i společenské
dění. Účelu spolku nebrání, aby se členem/kou spolku stala právnická osoba, která s činností
spolku a jeho cíli sympatizuje.
2.2. Cílem spolku je zejména zvýšení sebevědomí svých členů/ek a jejich profesních znalostí,
vybudování sítě kontaktů, vzájemné předávání zkušeností, spolupráce a posílení vlivu zejména
žen ve společnosti.
2.3. Spolek vyvíjí zejména následující hlavní činnosti za účelem dosažení svého účelu a cíle, jak
jsou specifikovány v odst. 2.1. a 2.2. tohoto článku:
2.3.1. umožňuje členům získávání dalších zkušeností a nových poznatků v oblasti vzdělávání
a osobnostního rozvoje
2.3.2. organizuje klubové akce se zajímavými hosty
2.3.3. organizuje vzdělávací programy, zaměřené na specifické cílové skupiny
2.3.4. organizuje konference a workshopy s různými odborník/icemi
2.3.5. organizuje domácí a zahraničí inspirativní cesty.
2.4. Spolek vyvíjí svoji činnost na území České republiky. Pokud je to potřeba k naplnění účelu
spolku, může spolek realizovat své záměry i mimo území České republiky.
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2.5. Cílem spolku není provádět výdělečnou činnost ve prospěch jeho členů. Členové/ky nemají
podíly na majetku spolku.
2.6. Spolek může vyvíjet vedle své hlavní činnosti též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za účelem podpory hlavní činnosti spolku a za
účelem hospodárného využití spolkového majetku. Spolek může vykonávat následující činnosti
(předmět podnikání):
2.6.1. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
2.6.2. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
2.6.3. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
2.6.4. velkoobchod a maloobchod
2.6.5. publikační a vydavatelská činnost.

Část druhá – členství ve spolku
III.
Členství ve spolku
3.1. Členem/kou spolku (dále jen „člen“) může být, za splnění níže uvedených podmínek, ten, kdo
souhlasí s těmito stanovami a je připraven podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své
poslání.
Druhy členství a s tím spojená práva a povinnosti
3.2. Rozlišují se čtyři druhy členství, a to
3.2.1. členství typu A,
3.2.2. členství typu B,
3.2.3. členství firemní, a
3.2.4. členství čestné.
3.3. S členstvím typu A, které je primárně určeno pro zakladatelky spolku a osoby podílející se
zásadním způsobem na rozvoji spolku a dosahování jeho cílů, jsou spojena (kromě základních
práv a povinností patřících všem členům/kám) následující práva a povinnosti:
3.3.1. rozhodující hlas na členské schůzi spolku v případě rovnosti hlasů
3.3.2. právo volit a odvolávat členy/ky kolegia spolku
3.3.3. právo kdykoliv svolat členskou schůzi spolku
3.3.4. s členstvím typu A není spojena povinnost platit členský příspěvek.
3.4. S členstvím typu B a firemním členstvím nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Jde
o základní členství, kdy členové/ky mající členství typu B (které je určeno výlučně pro fyzické
osoby) a členové/ky mající firemní členství (které je určeno výlučně pro právnické osoby
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sympatizující s cíli spolku) mají práva a povinnosti stanovené těmito stanovami obecně pro
členy/ky spolku a občanským zákoníkem.
3.5. Čestné členství je určeno pro fyzické či právnické osoby, které se zasloužily o dosažení cílů,
které spolek sleduje, či jsou aktivní při prosazování těchto cílů. S čestným členstvím není
spojena povinnost platit členský příspěvek. S výjimkou těchto případů mají čestní členové/ky
práva a povinnosti stanovené těmito stanovami shodné s členstvím typu B/firemním členstvím.
Přijetí za člena/členku, podmínky vzniku členství
3.6. Členem/kou majícím členství typu B se může stát fyzická osoba starší 18 let, která si podala
přihlášku, přičemž přihláška bude podávána zpravidla elektronicky prostřednictvím k tomu
určené webové aplikace. Členství typu B vzniká rozhodnutím kolegia spolku (dále jen
„kolegium spolku“) a zaplacením členského příspěvku spolku, pokud byl kolegiem spolku
stanoven.
3.7. Firemní členství může být uděleno pouze právnické osobě sympatizující s cíli spolku.
Členem/kou majícím firemní členství se může stát právnická osoba, která si podala přihlášku,
přičemž přihláška bude podávána zpravidla elektronicky prostřednictvím k tomu určené
webové aplikace. Firemní členství vzniká rozhodnutím kolegia spolku a zaplacením členského
příspěvku spolku, pokud byl spolkem (kolegiem spolku) stanoven.
3.8. Členem/kou majícím čestné členství může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba,
která se zasloužila o dosažení cílů, které spolek sleduje, či je aktivní při prosazování těchto cílů.
Čestné členství vzniká rozhodnutím kolegia spolku a písemným přijetím čestného členství ze
strany dané osoby.
3.9. Členství typu A, které je primárně určeno pro zakladatelky spolku a osoby podílející se
zásadním způsobem na rozvoji spolku a dosahování jeho cílů, může být uděleno pouze
členovi/ce spolku, a to jak členovi spolku s členstvím typu B, tak i firemnímu nebo čestnému
členovi. O udělení členství typu A rozhoduje kolegium, přičemž udělení členství typu A musí
kolegium schválit dvěma třetinami hlasů všech členů/ek. Členství typu A nahrazuje dosavadní
druh členství.
3.10. Kolegium spolku může odmítnout přijetí žadatele za člena/ku zejména v případě, kdy bude mít
většinový názor, že přijetím žadatele/ky za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění
účelu spolku či jeho dobré jméno. Podrobnější pravidla pro přijímání žadatelů/ek za členy může
kolegium spolku stanovit vnitřním předpisem.
3.11. Členství se váže na osobu člena/ky, je tudíž nepřenositelné a nepřechází na jeho právního
nástupce.
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Zánik členství a počet členů/členek
3.12. Členství zaniká
3.12.1. úmrtím člena/ky nebo jeho prohlášením za mrtvého/ou
3.12.2. zánikem člena/ky, který/á je právnickou osobou
3.12.3. dobrovolným vystoupením člena/ky na základě písemného oznámení zaslaného
k rukám kolegia spolku členství končí dnem doručení písemného oznámení
3.12.4. v důsledku nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené kolegiem
spolku dodatečně ve výzvě k zaplacení, a to posledním dnem marného uplynutí této
lhůty. Na tento následek musí být člen/ka ve výzvě upozorněn
3.12.5. vyloučením člena/ky postupem dle článku VI. těchto stanov
3.12.6. zánikem spolku.
Seznam členů/členek
3.13. Spolek vede seznam členů/ek pro své interní potřeby, který není veřejně přístupný, a bez
souhlasu členů/ek, kterých se týká, nemůže být zveřejněn. Zápisy a výmazy týkající se členství
osob v seznamu členů/ek provádí kterýkoliv/kterákoliv člen/ka kolegia spolku ve lhůtě 30 dnů
ode dne, kdy členství ve spolku vzniklo či zaniklo. Seznam členů/ek může vést spolek
i v elektronické podobě. V seznamu členů/ek se u každého člena/ky uvádějí zpravidla
následující údaje:
3.13.1. jméno a příjmení;
3.13.2. bydliště;
3.13.3. datum narození; a
3.13.4. telefonní číslo/e-mailová adresa.
Členové/ky jsou povinni hlásit změnu svých osobních údajů a to do 30 dnů ode dne, kdy změna
nastala.
IV.
Základní práva a povinnosti členů/členek vůči spolku
4.1. Každý/á člen/ka má tato základní práva, která vykonává osobně:
4.1.1. účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích spolku člen/ka spolku se
nicméně může při účasti na členské schůzi nechat zastoupit
4.1.2. účastnit se všech akcí pořádaných spolkem a jeho činnosti
4.1.3. podávat návrhy a stížnosti k rukám kolegia spolku a obdržet na ně odpověď
4.1.4. být informován o dění spolku
4.1.5. užívat výhod člena/ky spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických
poplatcích apod.).
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4.2. Každý/á člen/a (bez ohledu na druh členství) má tyto základní povinnosti:
4.2.1. hradit včas stanovené členské příspěvky to se nevztahuje na čestné členy/ky a členy/ky
mající členství typu A, kteří členské příspěvky neplatí
4.2.2. dodržovat ustanovení těchto stanov
4.2.3. plnit rozhodnutí členské schůze spolku a kolegia spolku
4.2.4. aktivně se podílet na plnění poslání spolku
4.2.5. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o jeho dobrou pověst.
4.3. Zvláštní práva, týkající se jednotlivých druhů členství, jsou uvedena v čl. 3.3. až 3.5.
4.4. V případě, že je členem/kou spolku právnická osoba, pak platí, že užívat výhod člena/ky spolku
a účastnit se akcií pořádaných spolkem může pouze jedna fyzická osoba určená právnickou
osobou – členem/kou, nestanoví-li kolegium pro daný případ jinak.
4.5. Při zániku členství nemá člen/ka nárok na vrácení členského příspěvku. Členský příspěvek bude
využit pro účely pořádání akcí spolku a provoz spolku. Výši členského příspěvku a jeho
splatnost stanoví kolegium spolku vždy na příslušný kalendářní rok.
4.6. Členům/kám spolku, který pro pokročilý věk nebo zdravotní stav, popř. z jiných důvodů,
nemohou v plném rozsahu plnit všechny povinnosti a úkoly spolku, mohou být kolegiem spolku
poskytnuty úlevy.
4.7. Členové/ky spolku neručí za jeho dluhy podle § 215 NOZ.
V.
Zásady hospodaření
5.1. Prostředky spolku tvoří především
5.1.1. členské příspěvky
5.1.2. výnosy z činnosti spolku
5.1.3. dary, granty a dotace
5.1.4. hmotný a nehmotný majetek.
5.1.5. zisk z vedlejší činnosti spolku.
5.2. Spolek nevykonává výdělečnou činnost. Příjmy budou tvořit především členské příspěvky
a dary. Okrajová ekonomická činnost drobného rozsahu pro navýšení zdrojů, z nichž bude
spolek uskutečňovat svou činnost, je možná pouze jako vedlejší činnost spolku, a to v souladu
s platnou právní úpravou.
5.3. Spolek může vykonávat hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti jako pro podporu hlavní činnosti nebo za účelem hospodárného využití majetku spolku.
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Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. II. těchto
stanov a k úhradě nákladů na vlastní správu.
5.4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku a rozhoduje o nich kolegium spolku
dle svého uvážení.
VI.
Porušení členských povinností
6.1. Členovi/ce, který/á neplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov, může kolegium
spolku uložit některé z těchto opatření:
6.1.1. výtku
6.1.2. dočasné omezení účasti na akcích pořádaných spolkem, nejdéle však na dobu jednoho
roku
6.1.3. odebrání čestného členství nebo členství typu A. Odebráním čestného členství zaniká
členství ve spolku. Odebráním členství typu A se tento člen stane členem/kou spolku
s členstvím typu B. O odebrání členství typu A nebo odebrání čestného členství
nehlasuje ten člen/ka, které/ho se hlasování týká.
6.2. Za totéž (opakované) porušení členské povinnosti lze v daném roce uložit jen jedno
z opatřeních uvedených v čl. 6.1. těchto stanov.
6.3. Člen/ka, jemuž/jíž bylo uložené některé z opatření uvedených v odstavci 1, se může proti němu
odvolat k členské schůzi spolku do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy mu bylo uložení opatření
písemně oznámeno. Odvolání se doručuje k rukám kolegia spolku a nemá odkladný účinek,
kolegium spolku však může své rozhodnutí do doby konání členské schůze změnit nebo zrušit.
Kolegium spolku je v takovém případě povinno svolat členskou schůzi nejpozději do
15 (patnácti) dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno odvolání člena spolku proti jeho rozhodnutí.
6.4. Člena/ku, který/á hrubě nebo opětovně porušil do jednoho roku po uložení opatření podle čl.
6.1. těchto stanov členskou povinnost, může kolegium spolku vyloučit ze spolku, pokud tento
člen/a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě, kterou kolegium spolku stanoví výzvou. Vyloučit
člena/ku může kolegium spolku i v případě, že mu sice nebylo uloženo některé z opatření
uvedených v článku 6.1. těchto stanov, ale tento/tato člen/ka se v rámci činnosti spolku dopustil
trestné činnosti nebo zvlášť nemorálního nebo zavrženíhodného jednání vůči jinému/né
členovi/ce spolku, které nelze odčinit nebo které způsobilo spolku zvlášť závažnou újmu.
V takovém případě se výzva k nápravě nevyžaduje. Vyloučení je přezkoumatelné soudem
podle § 242 občanského zákoníku.
6.5. Uložením opatření nebo vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku
na náhradu škody, kterou člen/ka spolku způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti
nebo právních předpisů.
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Část třetí – vnitřní poměry spolku
VII.
Orgány spolku
7.1

Orgány spolku jsou

kolegium spolku

členská schůze.

VIII.
Kolegium spolku
8.1. Kolegium spolku je kolektivní statutární orgán spolku a spravuje jeho záležitosti. Kolegium je
současně nejvyšším orgánem spolku. Kolegium spolku má 13 členů/ek a po skončení funkce
předsedkyně spolku Rostislavy Gordon-Smith, která byla zvolena první předsedkyní spolku,
volí ze svého středu předsedu/kyni.
8.2. Spolek zastupují vždy společně dva členové/ky kolegia spolku, přičemž jedním z nich vždy
musí být předseda/kyně kolegia spolku. Spolek může též písemně zmocnit třetí osobu, aby jej
zastupovala, přičemž k udělení zmocnění se vyžaduje podpis alespoň dvou členů/ek kolegia
spolku, přičemž jedním z nich vždy musí být předseda/kyně kolegia spolku.
8.3. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí příslušný člen/ka kolegia spolku
svoje jméno, příjmení, funkci a svůj podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu
jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
8.4. Prvními členkami kolegia spolku byly zakladatelkou jmenovány při založení spolku následující
osoby:
8.4.1. Rostislava Gordon-Smith, nar. 19. 6. 1949, bytem U Akademie 13, Praha 7, PSČ:
170 00, která je hlavní zakladatelkou a první předsedkyní kolegia spolku
8.4.2. Eva Čejková Vašková, nar. 30. 1. 1982, bytem Březovská 768, Vrané nad Vltavou, PSČ:
252 45
8.4.3. Marcela Hrubošová, nar. 22. 6. 1973, bytem Mahenova 1637, Staré Město, PSČ: 686 03
8.4.4. Rut Kolínská, nar. 13. 5. 1953, bytem Letenské náměstí 3, Praha 7, PSČ: 170 00
8.4.5. Renata Mrázová, nar. 28. 8. 1971, bytem Bratří Čapků 678, Velké Přílepy, PSČ:
252 64
8.4.6. Květoslava Santlerová, nar. 21. 6. 1955, bytem Vřesová 18, Brno, PSČ: 614 00
8.4.7. Ilona Urbanová, nar. 30. 4. 1964, bytem Pstruží 287, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ:
739 11
8.4.8. Jana Václavková, nar. 21. 3. 1979, bytem Pickova 1491/1, Praha 5 – Zbraslav,
PSČ: 156 00
8.4.9. Věra Staňková, nar. 26. 11. 1966, bytem Německého 629, Nové Město na Moravě,
PSČ: 592 31.
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Členství v kolegiu spolku, funkční období, volba a odvolání
8.5. Členem/kou kolegia spolku musí být fyzická osoba. Fyzická osoba, která bude členem/kou
kolegia spolku, musí být plně svéprávná.
8.6. Funkční období člena/ky kolegia spolku je tříleté. Člena/ku kolegia spolku lze zvolit (jmenovat)
do funkce i opakovaně. Zakladatelka a první předsedkyně spolku Rostislava Gordon-Smith
je doživotní členkou kolegia spolku a předsedkyní kolegia spolku, ledaže sama odstoupí
z funkce předsedkyně kolegia spolku nebo členka kolegia spolku. Odvolat ji lze z funkce členky
kolegia spolku pouze 100 % hlasů všech členů/ek majících členství typu A. Paní Rostislava
Gordon-Smith v takovém případě nehlasuje.
8.7. Člena/ku kolegia spolku volí (jmenují) a odvolávají výlučně ti členové/ky, kteří mají členství
typu A, přičemž pro tento účel má každý tento člen/ka spolku 1 (jeden) hlas a k přijetí
rozhodnutí se vyžadují 4/5 hlasů všech členů/ek majících členství typu A. V případě rovnosti
hlasů je rozhodující hlas předsedy/kyně kolegia. Za účelem volby člena/ky kolegia spolku
nemusí být svolána členská schůze, členové/ky mající členství typu A mohou člena/ku kolegia
spolku zvolit i mimo zasedání členské schůze. Volba člena/ky kolegia spolku musí být vždy
učiněna písemně (a to i per rollam). Při založení spolku jmenují členy/ky kolegia zakladatelé.
8.8. V případě, že ve spolku nejsou členové/ky, kteří mají členství typu A, volí člena/ku kolegia
spolku členská schůze. Zanikne-li funkce člena/ky kolegia spolku a současně v důsledku toho
dojde ke snížení počtu členů/ek kolegia pod sedm (7) členů/ek, jsou členové/ky mající členství
typu A povinni do tří (3) měsíců od zániku funkce člena/ky kolegia spolku zvolit (jmenovat)
alespoň jednoho (1) nového člena/ku kolegia spolku. V případě, že tak neučiní, je kterýkoliv
člen/ka spolku (bez ohledu na typ členství) oprávněn svolat členskou schůzi za účelem volby
nového člena/ky kolegia spolku. V případě, že se takto svolané členské schůze nezúčastní
většina členů/ek mající členství typu A, pak může o volbě člena/ky kolegia spolku rozhodnout
členská schůze.
Působnost kolegia spolku
8.9. Kolegium spolku provádí usnesení členské schůze spolku a rozhoduje o všech záležitostech
s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi spolku.
8.10. Do působnosti kolegia jako nejvyššího orgánu spolku zejména patří:
8.10.1. přijetí stanov spolku a jejich změn
8.10.2. schválení hospodaření spolku
8.10.3. schválení zprávy o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období
8.10.4. rozhodnutí o zániku či sloučení spolku
8.10.5. způsobu majetkoprávního vypořádání při zániku spolku, včetně jmenování likvidátora
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8.10.6. rozhodovat o udělení členství;
8.10.7. rozhodovat o výši členských příspěvků;
8.10.8. rozhodovat o založení, zrušení nebo přeměně pobočných spolků.
Jednání kolegia spolku
8.11. Kolegium spolku je schopno se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů/ek
a rozhoduje dvěma třetinami hlasů všech členů/ek, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Je-li
rozhodnutí přijato, zaznamená se do zápisu na žádost člena/ky kolegia, který návrhu odporoval,
jeho odchylný názor.
8.12. Připouští se i účast a hlasování na zasedání kolegia s využitím technických prostředků, a to
formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, skype apod.), služeb
telekomunikačních operátorů (sms, mms, apod.) či formou korespondenčního hlasování.
8.13. Kolegium může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím
technických prostředků. S takovým způsobem rozhodování a k přijetí rozhodnutí kolegia
spolku mimo zasedání je třeba souhlas 4/5 hlasů všech členů/ek kolegia. Vyjádření každého
člena/ky kolegia, tj. souhlas nebo nesouhlas se způsobem rozhodování mimo zasedání a souhlas
nebo nesouhlas s návrhem rozhodnutí kolegia, musí být učiněno a doručeno ve stanovené lhůtě
a prokazatelným způsobem (připouští se i doručení formou e-mailu). Takto přijaté rozhodnutí
kolegia musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání kolegia spolku.
8.14. O jednání kolegia spolku se vždy pořizuje zápis, který podepisuje předsedkyně kolegia či osoba
pověřená kolegiem k sepsání zápisu. Zápis se vyhotovuje do 30 dnů od zasedání kolegia a bude
uložen v sídle spolku.
8.15. O své činnosti předkládá kolegium spolku jednou za tři roky zprávu na členské schůzi spolku.
IX.
Členská schůze spolku
9.1. Členská schůze spolku je orgánem spolku, do jehož působnosti náleží rozhodování
o záležitostech, které mu tyto stanovy k rozhodování svěřují. Tvoří ji shromáždění všech
členů/ek spolku. Členská schůze se koná nejméně jedenkrát za tři roky a svolává ji kolegium
spolku pozvánkou alespoň 15 (patnáct) dnů před datem konání. Svolat kolegium může též
kterýkoliv člen/ka spolku s členstvím typu A.
9.2. Pozvánka se zveřejňuje na internetových stránkách spolku www.minerva21.net. V pozvánce
musí být uvedeno místo, čas a program schůze spolku. Každý/á člen/ka má právo se vzdát práva
na řádné svolání členské schůze. Již svolanou schůzi lze odvolat nebo odložit a to stejným
způsobem jako byla svolána.
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9.3. Kolegium spolku svolá mimořádné zasedání členské schůze spolku z podnětu alespoň třetiny
členů/ek spolku. Nesvolá-li kolegium spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení
podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
9.4. Členské schůzi spolku přísluší rozhodovat zejména o:
9.4.1. volbě a odvolání člena/ky kolegia spolku, a to způsobem upraveným v těchto stanovách
9.4.2. rozhodovat o odvolání člena/ky spolku proti rozhodnutí kolegia spolku o udělení
opatření, a to dle článku 6.3. stanov.
9.5. Na členské schůzi mají členové právo na informace o činnosti a hospodaření spolku a mají
právo na vysvětlení k otázkám týkajícím se činnosti a hospodaření spolku. Požadavky na
vysvětlení a poskytnutí informací musí být doručeny kolegiu spolku nejpozději 3 dny před
zasedáním členské schůze. Členské schůze se vždy zúčastní alespoň jeden člen/ka kolegia
spolku, který bude zodpovídat dotazy členů/ek.
9.6. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň 10 % členů/ek spolku. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů/ek přítomných v době usnášení, pokud tyto stanovy nevyžadují jiný počet
hlasů; každý člen/ka má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas člen/ka mající
členství typu A. Pokud by bylo více členů/ek majících členství typu A, má rozhodující hlas
člen/ky mající členství typu A, jehož členství ve spolku vzniklo nejdříve.
9.7. Předsedkyně kolegia spolku či kterýkoliv pověřený/á člen/ka kolegia spolku zahájí zasedání
členské schůze, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet a poté vede zasedání tak, jak
byl jeho program ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání
nebo na změně programu členské schůze.
9.8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za
účasti a se souhlasem všech členů/ek spolku oprávněných o ní hlasovat.
9.9. Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů/ek nerozhodne o hlasování tajném.
9.10. O jednání a usnesení členské schůze spolku se v knize zápisů pořizuje zápis, který podepisuje
předseda kolegia spolku nebo kterýkoliv pověřený člen/ka kolegia spolku. Zápis musí být
vyhotovován do 30 dnů ode dne konání schůze.
9.11. Připouští se rozhodování členské schůze per rollam. Při rozhodování per rollam zašle kolegium
spolku či kterýkoliv/kterákoliv pověřený/á člen kolegia spolku všem členům/kám návrh
rozhodnutí, které obsahuje zejména
9.11.1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
9.11.2. lhůtu pro doručení vyjádření člena/ky, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek
jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi/ce;
9.11.3. podklady potřebné pro jeho přijetí.
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9.12. V případě, že člen/ka nedoručí kolegiu spolku souhlas s návrhem usnesení ve stanovené lhůtě,
platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu všech hlasů
členů/ek a výsledek hlasování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí kolegium bez
zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí všem členům/kám způsobem shodným se svoláním
členské schůze.

Část čtvrtá – pobočné spolky
X.
Úvodní ustanovení
10.1. Spolek (v této čtvrté části stanov dále jen „hlavní spolek“) může zakládat pobočné spolky jako
své organizační jednotky způsobem stanoveným v této části čtvrté stanov.
10.2. Právní osobnost pobočných spolků je odvozena od právní osobnosti hlavního spolku.
10.3. Pobočné spolky mohou být zakládány hlavním spolkem k realizaci účelu, hlavních činností
anebo vedlejších hospodářských činností hlavního spolku zejména s blíže vymezenou místní
anebo věcnou příslušností realizovaných činností oproti hlavnímu spolku.
XI.
Založení pobočného spolku
11.1. Pobočný spolek je založen rozhodnutím kolegia hlavního spolku schváleným alespoň dvěma
třetinami hlasů všech členů/ek.
11.2. Rozhodnutí kolegia hlavního spolku o založení pobočného spolku obsahuje zejména
11.2.1. název pobočného spolku, který musí obsahovat označení „Pobočný spolek MINERVA
21“ a vedle toho může obsahovat označení vyjadřující bližší místní či věcnou příslušnost
činnosti pobočného spolku a nesmí být zaměnitelný s názvem jiného pobočného spolku;
11.2.2. sídlo pobočného spolku;
11.2.3. účel a předmět hlavní činnosti a předmět vedlejší činnosti pobočného spolku včetně
vymezení bližší místní či věcné příslušnosti činnosti pobočného spolku;
11.2.4. určení prvních garantek/ů pobočného spolku;
11.2.5. konstatování vlastní právní osobnosti pobočného spolku;
11.2.6. případnou odlišnou úpravu určitých záležitostí členství v pobočném spolku nebo
vnitřních záležitostí pobočného spolku.
11.3. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Návrh na zápis pobočného spolku
do spolkového rejstříku podává hlavní spolek.
11.4. Pobočný spolek má vlastní právní osobnost a může tedy mít práva a povinnosti a nabývat je
v plném a neomezeném rozsahu. Z právního jednání pobočného spolku je zavázán a oprávněn
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pouze pobočný spolek. Pobočný spolek může mít vlastní jmění nezávislé na jmění hlavního
spolku, přičemž hlavní spolek v žádném rozsahu neručí za dluhy pobočného spolku.
11.5. Pobočný spolek se zrušuje rozhodnutím kolegia hlavního spolku schváleným alespoň dvěma
třetinami hlasů všech členů/ek. Ke zrušení pobočného spolku může dojít i zrušením hlavního
spolku, avšak hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.
XII.
Členství v pobočném spolku
12.1. Pobočný spolek má vlastní členskou základnu, přičemž vznikem členství v pobočném spolku
vzniká také členství v hlavním spolku. V pobočném spolku se rozlišují pouze dva druhy
členství, a to členství typu B nebo členství firemní. Vznikem členství typu B v pobočném
spolku vzniká členství typu B v hlavním spolku, vznikem firemního členství v pobočném
spolku vzniká firemní členství v hlavním spolku. .
12.2. Na členství v pobočném spolku se přiměřeně použijí ustanovení části druhé stanov o členství
v hlavním spolku, nevyplývá-li z těchto stanov a z rozhodnutí kolegia hlavního spolku
o založení pobočného spolku odlišná úprava určitých záležitostí. Členský příspěvek, pokud byl
kolegiem stanoven, platí členové/ky pobočného spolku hlavnímu spolku, který jednu polovinu
takto zaplaceného členského příspěvku poskytne bez zbytečného odkladu pobočnému spolku,
jehož člen/ka členský příspěvek uhradil.
12.3. Bez ohledu na vlastní členskou základu pobočného spolku platí, že členové/ky hlavního spolku
mající členství typu A se automaticky po dobu tohoto členství stávají členy/kami pobočného
spolku mající členství typu B a toto členství jim nemůže být odebráno opatřením uděleným
garantkami/ty pobočného spolku.
XIII.
Vnitřní poměry pobočného spolku
13.1. Na vnitřní poměry v pobočném spolku se přiměřeně použijí ustanovení části třetí stanov
o vnitřních poměrech hlavního spolku, nevyplývá-li z rozhodnutí kolegia hlavního spolku
o založení pobočného spolku nebo z těchto stanov odlišná úprava určitých záležitostí.
13.2. Statutární orgán pobočného spolku se označuje jako „garantky/garanti“ a má tři členy/ky
(nevyplývá-li z rozhodnutí kolegia hlavního spolku o založení pobočného spolku něco jiného),
kteří si mohou ze svého středu volit předsedu/kyni. První garantky/garanti organizují založení
pobočného spolku a garantují zajišťování jeho fungování po dobu alespoň tří let od založení
pobočného spolku. Při zastupování pobočného spolku jednají vždy alespoň dvě/dva
garantky/garanti společně.
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13.3. Na vnitřní poměry v pobočném spolku se neuplatní zejména články 8.4 a 8.10.7 stanov ani
úprava doživotní funkce Rostislavy Gordon-Smith jako předsedkyně kolegia spolku a členky
kolegia spolku.

Část pátá – závěrečná ustanovení
IX.
Závěrečná ustanovení
14.1. Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami a právní poměry spolku se řídí zejména
občanským zákoníkem, případně dalšími platnými právními předpisy.

Dne 20. 2. 2017

………………………………….
Rostislava Gordon-Smith

………………………………….
Rut Kolínská
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