Stanovy
spolku
POLONUS – Klub Polski v Brně, z. s.
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§1
Název, sídlo, působnost a charakter spolku
Název spolku: POLONUS – Klub Polski v Brně, z. s. (dále jen „spolek“)
Sídlo spolku: Radnická 368/8, 602 00 Brno
Spolek působí na celém území České republiky.
Charakter spolku: spolek je založen podle zákona 89/2012Sb., občanský zákoník.

§2
Cíle činnosti
Účelem spolku je vyvíjení obecně prospěšné činnosti. Spolek při své činnosti sleduje tyto cíle:
a) integrace Poláků a českých občanů polského původu bydlících na území České
republiky;
b) udržování a posilování polské identity členů spolku;
c) zastupování zájmů členů spolku;
d) kulturní výměna mezi Polskou republikou a Českou republikou;
e) podpora rozvoje česko-polských vztahů;
f) spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi působícími v České republice, Polské
republice i mimo jejich území;
g) popularizace polské kultury, polského jazyka, polských zvyků a tradic v české
společnosti;
h) porozumění mezi národy a národnostmi a podpora jejich vzájemné spolupráce;
i) ochrana lidských práv, práv národnostních menšin a rozvoj občanské společnosti.
§3
Formy činnosti
1) Spolek realizuje své cíle touto formou:
a) organizace přednášek, besed, výstav, diskusních pořadů a společenských setkání;
b) soustřeďování a poskytování informací uvnitř i vně spolku;
c) vydávání novin, časopisu či bulletinu a jiných neperiodických publikací;
d) budování fondu polských knih, periodik, hudebních, filmových a multimediálních
nosičů;
e) kooperace s jinými spolky s identickými či obdobnými cíli.
2) Další formy a konkretizaci činnosti spolku stanoví valná hromada.
§4
Členství
1) Druhy členství
a) členové spolku se dělí na řádné, čestné a sympatizanty;
b) řádným členem spolku může být fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České
republiky a souhlasí se stanovami spolku, podporuje jeho cíle a zájmy a chce se spolu
s ostatními řádnými členy podílet na jejich realizaci;
c) sympatizantem může být fyzická osoba, která nesplňuje podmínku trvalého pobytu na
území České republiky, ale podporuje cíle a zájmy spolku, chce se podílet na jejich
realizaci s ostatními členy a souhlasí se stanovami spolku;
d) za osoby mladší 15 let jedná jejich zákonný zástupce;
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e) čestným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se mimořádným
způsobem zasloužila o realizaci cílů, které sleduje i spolek, a která není řádným
členem spolku;
f) za mimořádné zásluhy o rozvoj a činnost spolku může valná hromada odstupujícího
předsedu jmenovat čestným předsedou spolku.
Vznik členství
a) o přijetí řádných členů a sympatizantů rozhoduje výbor spolku;
b) čestné členy a čestného předsedu spolku jmenuje na návrh výboru valná hromada
spolku.
Členství zaniká:
a) dnem zániku spolku;
b) dnem úmrtí člena;
c) dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
d) rozhodnutím výboru spolku z důvodu neplacení členských příspěvků po dobu 12 po
sobě následujících měsíců;
e) rozhodnutím výboru spolku o vyloučení člena pro hrubé porušení stanov, zájmů a
dobrého jména spolku;
f) rozhodnutím valné hromady o odebrání čestného členství;
g) v případě zániku členství dle písm. d) až f) členství zaniká dnem doručení rozhodnutí
dotčenému členu, pokud se proti rozhodnutí neodvolá k valné hromadě do jednoho
měsíce od jeho doručení; do rozhodnutí valné hromady má postavení člena spolku;
h) čestné předsednictví zaniká současně se zánikem členství dle těchto stanov.
Řádní členové mají právo:
a) účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informováni;
b) účastnit se valné hromady, volit orgány spolku a být do nich voleni, pokud však
dosáhli věku 18 let;
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
Řádní členové spolku mají povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy a jiná rozhodnutí orgánů spolku;
b) jednat v souladu s cíli a zájmy spolku;
c) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.
Čestní členové a sympatizanti nemají aktivní ani pasivní volební právo. Jednání orgánů
spolku se mohou účastnit s hlasem poradním. Čestní členové, sympatizanti a čestný
předseda jsou osvobozeni od povinnosti placení členských příspěvků.
§5
Orgány spolku

1) Orgány spolku jsou:
a) valná hromada;
b) výbor spolku a předseda;
c) revizní komise.

§6
Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2) Valnou hromadu svolává výbor spolku, a to zpravidla jednou ročně, minimálně však
jednou za dva roky.
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3) Výbor svolá řádnou valnou hromadu také, požádá-li o to písemnou formou jedna třetina
řádných členů spolku nebo revizní komise, a to ve lhůtě čtyř týdnů ode dne doručení
písemné žádosti o její svolání.
4) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina řádných členů. Neníli valná hromada v čase uvedeném v oznámení o konání valné hromady usnášeníschopná,
stává se usnášeníschopnou po uplynutí 30 minut od tohoto času, a to bez ohledu na počet
přítomných členů.
5) Valná hromada rozhoduje hlasováním. Každý člen má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí je
potřeba prosté většiny přítomných členů. Ke schválení stanov či jejich změn a také ke
schválení rozhodnutí o zániku spolku či jeho sloučení s jiným spolkem je třeba souhlasu
dvoutřetinové většiny všech přítomných členů.
6) Jednání valné hromady řídí předseda spolku nebo jím pověřený člen výboru. Z jednání
valné hromady se pořizuje zápis, v němž jsou uvedena všechna rozhodnutí včetně
výsledku hlasování. Zápis podepisuje předseda a další dva členové výboru. Přílohou
zápisu je prezenční listina.
7) Valná hromada spolku:
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny;
b) rozhoduje o zániku spolku a sloučení s jiným spolkem;
c) volí a odvolává předsedu spolku a ostatní členy výboru z řad řádných členů starších 18
let;
d) volí a odvolává členy revizní komise z řad řádných členů starších 18 let;
e) schvaluje zprávu výboru o hospodaření a zprávu výboru o činnosti za uplynulé období;
f) schvaluje zprávu revizní komise;
g) schvaluje návrh činnosti pro další období;
h) rozhoduje o svolání mimořádné valné hromady;
i) rozhoduje o výši členských příspěvků a způsobech jejich úhrady;
j) jmenuje na návrh výboru čestné členy a čestného předsedu a rozhoduje o zániku
čestného členství a čestného předsednictví;
k) rozhoduje o odvolání členů proti rozhodnutí výboru spolku podle § 4 odst. 3 písm. g);
l) rozhoduje také o jiných otázkách, které jí předloží k rozhodnutí výbor spolku.
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§7
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku
Výbor je pětičlenný a skládá se z: předsedy, místopředsedy, tajemníka, hospodáře a člena
výboru.
Funkční období výboru je tříleté a v případě nutnosti se prodlužuje až do doby zvolení
nového výboru.
V případě odstoupení některého ze zvolených členů může výbor kooptovat jiného člena
z řad řádných členů spolku, a to do doby konání nejbližší valné hromady. Takto nelze
postupovat v případě předsedy.
Odstoupení člena výboru z funkce se doručuje výboru v písemné formě. Funkce člena
zaniká teprve po volbě nebo kooptaci náhradníka.
Schůze výboru svolává (písemně či ústně) a řídí předseda. Schůze výboru jsou volně
přístupné členům spolku.
Výbor řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a do jeho působnosti patří
zejména:
a) příprava zprávy o hospodaření a činnosti za uplynulé období;
b) příprava návrhu činnosti na další období;
c) příprava valné hromady spolku;
d) svolávání řádné či mimořádné valné hromady spolku;
e) hospodaření s majetkem spolku;
f) rozhodování o přijetí a vyloučení řádného člena.
Výbor má právo jmenovat účelové komise.
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