Stanovy spolku Cesta Česka, z. s.
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Spolek nese název Cesta Česka, z. s. (dále jen spolek) se sídlem na adrese: Vnoučkova
521/2, Praha 4, 142 00, a je dobrovolným a samosprávným svazkem členů, kteří mají
zájem vyvíjet činnost pro návrat k české tradici a národnímu uvědomění spolu s aktivní
účastí na společenské debatě o střednědobém a dlouhodobém směřování České
republiky.
2. Spolek vzniká schválením a odsouhlasením stanov zakládajícími členy na ustavující
členské schůzi. Ustavující členskou schůzi svolává přípravný výbor spolku.
Čl. II
Činnost spolku
1. Hlavním účelem spolku je zejména:
a. podpora a oživení české tradice
b. podpora a oživení vlastenectví a národního uvědomění
c. podpora a prohloubení debaty o směřování České republiky, jejího místa a
úkolu v dnešním světě
d. Podpora veřejného a občansky aktivního života v České republice
2. Za tímto účelem bude spolek vyvíjet různé činnosti, zejména ve formě osvěty,
komunikace s orgány státní správy, pořádání veřejných akcí, organizací petic a dalších
aktivit.
3. Spolek může výlučně k podpoře své činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání či jiné výdělečné činnosti.
4. Spolek jedná a prezentuje se jednotně, přičemž rozhodnutí členské schůze nebo
výkonného výboru dle jejich pravomocí, daných stanovami, je považováno za postoj
spolku.
Čl. III
Členství ve spolku
1. Základem spolku jsou členové. Všichni členové mají členství stejného druhu.
2. Členem spolku se může stát každý občan České republiky, který má zájem aktivně
přispívat k naplňování účelu spolku, viz Čl. II odst. 1 stanov, a to na základě podání řádné
přihlášky a schválení jeho přijetí členskou schůzí.
3. Každý člen má práva a povinnosti dané stanovami. Člen svým vstupem do spolku tato
práva a povinnosti vědomě přijímá a vyjadřuje souhlas s hodnotami spolku. Proces
přijímání nového člena je stvrzen přijímacím aktem.

4. Řádný člen má tato práva:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

právo hlasovat,
právo na účast na schůzích spolku,
právo podávat návrhy a připomínky ke spolkovým záležitostem a činnostem,
právo podílet se na ideové části projektů,
právo spolurozhodovat o náplni a činnosti spolku,
právo vyjádřit svobodně svůj názor,
právo účastnit se hromadné spolkové komunikace,
právo na přístup ke spolkovým informacím a dokumentům,
právo vyzvat předsedu k vyvolání hlasování,
právo vystoupit ze spolku.

5. Každý člen má tyto povinnosti:
a. povinnost zachovávat věrnost České Republice, hájit její dobré jméno a
zasazovat se o něj
b. povinnost hájit dobré jméno spolku a zasazovat se o něj
c. povinnost jednat loajálně a transparentně vůči ostatním členům
d. povinnost ctít morální principy a snažit se o jejich podporu ve společenském
životě
e. povinnost respektovat stanovy, odsouhlasené členskou schůzí
f. podílet se aktivně na plnění záměru spolku a na jeho činnostech
g. povinnost podřídit se rozhodnutí většiny a respektovat ho, jakožto postoj
spolku
h. povinnost zúčastnit se alespoň 1 x do roka členské schůze
i. povinnost platit členský příspěvek
Čl. IV
Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká dobrovolným vystoupením nebo vyloučením.
2. Spolek může vyloučit člena, který porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené
lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení
povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
3. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu písemně.
4. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou.
5. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen spolku; v návrhu se
uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje,
musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i
doložit vše, co mu je k prospěchu.

6. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby
rozhodnutí o jeho vyloučení bylo přezkoumáno.
7. Výkonný výbor spolku zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu
nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných
případech.
Čl. V
Orgány spolku
1.

Orgány spolku jsou:
a. Členská schůze, jako orgán nejvyšší
b. Předseda, jako orgán statutární
c. Výkonný výbor

2. Členská schůze:
2.1. Členská schůze je vrcholným orgánem spolku. Κ výhradním oprávněním členské
schůze patří:
a. schvalování stanov a jejich změn (rozhodnutí o změně sídla náleží do
pravomoci výkonného výboru)
b. volba ostatních orgánů spolku a řešení sporů mezi nimi
c. hodnocení činnosti ostatních orgánů spolku a jejich členů
d. rozhodování o přijetí či vyloučení členů spolku
e. rozhodování o zrušení, sloučení či spolupráci s ostatními právními subjekty
f. stanovení výše členského příspěvku
g. schválení výsledku hospodaření
h. určení hlavního zaměření činnosti spolku
2.2. Členská schůze je svolávána předsedou spolku nebo výborem spolku v případě, že
tak neučiní předseda spolku. Předseda je povinen svolat členskou schůzi nejméně
jednou za rok nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů.
2.3. Pozvánka musí obsahovat alespoň místo a čas konání členské schůze a program
jednání. Pozvánka se zasílá na emailovou adresu členů, případně pomocí ostatních
nástrojů hromadné spolkové komunikace.
2.4. Všichni členové spolku jsou oprávněni zúčastnit se členské schůze. Alespoň
svolavatel nebo jeho zástupce je povinen zúčastnit se členské schůze.
2.5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů,
přičemž každý člen spolku disponuje jedním hlasem. V případě, že není půl hodiny
po plánovaném zahájení přítomna nadpoloviční většina členů, je členská schůze
usnášeníschopná v počtu přítomných. Hlasování je platné, rozhodne-li nadpoloviční
většina přítomných členů. V případě nerozhodného hlasování má rozhodující hlas

předseda spolku.
2.6. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo
zasedání svolal, kdy se konalo, kdo mu předsedal, jaké orgány byly zvoleny a jaká
byla přijata usnesení a rozhodnutí.
3. Předseda spolku:
3.1. Předseda stojí v čele spolku i výkonného výboru.
3.2. V případě nerozhodného hlasování disponuje předseda rozhodujícím hlasem ve
výkonném výboru i na členské schůzi.
3.3. Předseda zastupuje spolek vůči třetím osobám a má právo podepisovat s tím
spojené písemnosti tak, že připojí svůj podpis k vytištěnému či napsanému názvu
spolku.
3.4. Předseda spolku je odpovědný členské schůzi.
3.5. Předseda spolku je povinen poskytovat informace členům spolku na členské schůzi o
otázkách hospodaření spolku. Na konci roku je povinen nechat vypracovat zprávu o
stavu hospodaření spolku. Účetní uzávěrka musí být včas předložena ke schválení
členské schůzi.
4. Výkonný výbor:
4.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi
zasedáními členské schůze.
4.2. Výkonný výbor je čtyřčlenný. Tvoří jej předseda, první a druhý místopředseda a
tajemník. Předseda, oba místopředsedové a tajemník jsou voleni členskou schůzí na
dobu čtyř let.
4.3. Výkonný výbor se schází minimálně jednou za měsíc na výzvu předsedy, a to buď
osobně, nebo jinou formou. Pokud předseda nesvolá schůzku výboru v daném
termínu, svolá schůzku jiný člen výboru.
4.4. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do
působnosti členské schůze.
4.5. Výkonný výbor zejména:
a. Plní usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a
opatření k jejich realizaci. Přitom je povinen při řízení záležitostí spolku
postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, stanov a usneseními
členské schůze.
b. Připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze.

c. Zabezpečuje pořízení zápisu z členské schůze.
d. Organizuje a koordinuje jednotlivé aktivity spolku a řídí jeho činnost

ČI. IX
Zásady hospodaření
Prostředky spolku tvoří členské příspěvky, dotace, dary a příjem z vedlejší výdělečné činnosti.
Při svém hospodaření je spolek povinen řídit se obecně závaznými právními předpisy a
těmito stanovami.
ČI. X
Zrušení spolku
Spolek se zrušuje z důvodů stanovených zákonem, a to buď dobrovolným zrušením spolku
rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku, nebo pravomocným rozhodnutím soudu o jeho
rozpuštění. V případě zrušení spolku se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí
ustanovení Občanského zákoníku.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi konané dne 3. 5. 2014 a nabývají
účinnosti dnem registrace sdružení.
Změna stanov byla schválena členskou schůzí dne 29. 11. 2014. Změny nabývají platnosti
dnem zveřejnění zápisu v obchodním rejstříku.

