STANOVY SPOLKU
„Network East-West“,z.s.

Preambule
Network East-West,z.s. se chce zabývat zdravotními a sociálními problémy jako jsou HIV/AIDS,
pohlavně přenosné choroby, migrace a prostituce, užívání návykových látek. Tyto fenomény jsou
nadnárodní, neznají hranic. Proto si klademe za cíl hledat nové cesty, jak k nim přistupovat,
a snažíme se o vybudování mezinárodní sítě pomoci, která bude přispívat k řešení této
problematiky.

Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Network East-West, z.s.
(dále jen „spolek“)
Sídlo: U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice

Čl. 2
Statut spolku
1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu o naplnění cílů
spolku.
2. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku.

Čl. 3
Účel spolku
1. Spolek je založen za účelem preventivního působení v oblasti HIV/ AIDS a pohlavně
přenosných chorob a v oblasti užívání návykových látek.
2. Účel spolku je realizován tím, že zejména
a) poskytuje sociální službu pro ženy ohrožené prostitucí, migrantky, drogově závislé,
b) zajišťuje poskytování zdravotní péče (především testování na HIV a další pohlavně přenosné
infekce) ženám provozujícím prostituci, migrantkám, uživatelům návykových látek,
c) pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost o problematice prostituce,
obchodování s lidmi a komerčního zneužívání,
d) podílí se na budování nadnárodní sítě spolupracujících organizací působících na poli prevence
HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob v česko-bavorském pohraničí.

3. K naplnění svého cíle spolek spolupracuje se státními orgány a organizacemi, s orgány místní
samosprávy a s neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí.
4. Spolek je založen za jiným účelem než podnikáním. Spolek je založen na dobu neurčitou.
Čl. 4
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí s těmito
stanovami a cíli spolku a mají doporučení ke členství od dvou členů spolku.
2. O členství rozhoduje rada spolku na základě písemné přihlášky, k níž je doloženo doporučení
dvou členů spolku se členstvím uchazeče.
3. Rada spolku stanoví obsah přihlášky. Přihláška obsahuje pouze nezbytné osobní údaje
o zájemci o členství, které mají vztah k členství a k obsahu evidence členů.
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě spolku,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) vyloučením na základě rozhodnutí rady spolku,
e) zánikem spolku.
6. Důvodem vyloučení je zejména závažné porušení stanov spolku, které je nepřijatelné pro další
setrvání člena ve spolku nebo nezaplacení členského příspěvku.
7. Návrh na vyloučení může radě spolku podat kterýkoliv člen spolku s uvedením důvodů
a skutečností, o které svůj návrh opírá. S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká
seznámen nejméně 5 dnů před jednáním rady spolku o jeho vyloučení. Člen má právo se k návrhu
vyjádřit, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele.
8. O vyloučení rozhoduje rada spolku. Vyloučení musí být členovi oznámeno písemně s uvedením
důvodů. Proti rozhodnutí rady spolku o vyloučení se může člen odvolat k nejbližší valné hromadě,
která rozhodne s konečnou platností. Člen, o jehož vyloučení s jedná, musí být přizván na jednání
rady spolku o vyloučení. Totéž platí i o valné hromadě.
9. Člen, jehož členství zaniklo, může být znovu přijat, splní-li předpoklady pro vznik členství.
10. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.

Čl. 5
Evidence členů

1. Evidenci členů spolku (dál jen „evidence“) vede rada spolku. Podobu evidence stanoví rada
spolku.
2. Účelem evidence je přehled o okruhu členů a o právních vztazích členů ke spolku.
3. Evidence je přístupná všem členům, kteří do ní mohou nahlížet a mohou si z ní na vlastní
náklady činit výpisy a opisy.
Čl. 6
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) volit orgány spolku,
c) být volen do orgánů spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) být informován o činnosti spolku.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku a jiné dokumenty spolkem přijaté,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) každoročně platit členské příspěvky,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
3. Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná
na jiné osoby.

Čl. 7
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) valná hromada,
b) rada spolku,

Čl. 8
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Člen právnická osoba se valné hromady účastní
zastoupen k tomu zmocněnou fyzickou osobou.
3. Valnou hromadu svolává rada spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

4. Rada spolku svolá mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina
členů spolku nebo člen rady spolku.
5. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
b) projednává úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku,
c) bere na vědomí rozpočet spolku a roční závěrku hospodaření,
d) volí a odvolává členy rady spolku
d) rozhoduje o počtu členů rady spolku,
e) rozhoduje o zrušení spolku, fúzi či rozštěpení
f) rozhoduje o odměňování členů za činnost v orgánech spolku.

6. Valná hromada se svolává písemnými pozvánkami zaslanými na adresu bydliště členů nejméně
14 dnů před termínem jednání. Mimořádnou valnou hromadu lze svolat v případě, že hrozí
nebezpečí z prodlení, i ve lhůtě 7 dnů před termínem jednání. Za písemnou formu se považuje
i elektronická pozvánka zaslaná prostřednictvím emailu.
7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Valná hromada
rozhoduje a usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.
8. Není-li 30 minut po v pozvánce stanoveném termínu zahájení valné hromady přítomna
nadpoloviční většina členů sdružení, má se za to, že je valná hromada usnášeníschopná v počtu
přítomných členů. Valná hromada rozhoduje a usnesení přijímá nadpoloviční většinou
přítomných.
9. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
10. Valná hromada rozhoduje a usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných
v době usnášení. To platí i pro rozhodování o změně těchto stanov, zrušení spolku, jeho přeměně,
sloučení či rozdělení.
11. Rada spolku zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě. Do 30 dnů od jejího ukončení.
Do zápisu o valné hromadě je každý člen spolku na požádání oprávněn nahlížet a činit si z něj
na své náklady opisy a výpisy.

Čl. 9
Rada spolku
1. Rada spolku je kolektivním výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě. Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Rada spolku má 3 členy. V případě zvýšení počtu členů musí být jejich počet vždy lichý. Členové
rady si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu.
3. Funkční období rady spolku je 5 (pět) let. Opakovaná volba je možná.

4. Členy rady spolku volí a odvolává valná hromada na základě návrhu některého ze členů spolku.
Důvodem pro odvolání člena rady spolku je zejména pokud poškodí svým jednáním dobré jméno
spolku či neplní převzaté nebo uložené povinnosti.
5. Členství v radě spolku zaniká:
a) odstoupením,
b) úmrtím,
c) odvoláním valnou hromadou
d) zánikem členství ve spolku.
6. Klesne-li počet členů rady spolku pod 3, je rada spolku oprávněna do konání mimořádné valné
hromady zvolit chybějící členy. Rada spolku je povinna bezodkladně svolat mimořádnou valnou
hromadu.
4. Rada spolku zasedá podle potřeby, nejméně však 1x ročně.
5. Při řízení spolku zejména:
a) volí bezodkladně po svém zvolení ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost spolku,
c) svolává řádnou a mimořádnou valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí člena spolku a o vyloučení člena,
f) schvaluje rozpočet spolku a roční účetní uzávěrku,
g) vydává zprávu o činnosti spolku,
h) schvaluje vnitřní předpisy spolku,
i) schvaluje zřízení pobočných spolků s právní subjektivitou,
j) rozhoduje o zřízení poradních orgánů spolku.
8. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.
9. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí, svolání v průběhu 6 měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá do svolání další valné hromady její pravomoci rada
spolku.
10. Předseda rady spolku rozhoduje zejména ve věci pracovněprávních vztahů k pracovníkům
spolku, je ve vztahu k zaměstnancům spolku jejich vedoucím. Předseda jedná za spolek navenek,
rozhoduje o realizaci rozhodnutí a pokynů rady spolku a realizuje je. Předseda rady spolku dále
připravuje podklady pro jednání rady spolku, je zodpovědný za vedení účetní evidence a plynulý
chod spolku.

Čl. 10
Jednání jménem spolku
1. Předseda a místopředseda rady spolku zastupují spolek navenek a zastupují jej každý z nich
v běžných věcech samostatně, není-li pro určitou záležitost svěřena pravomoc předsedovi.

Čl. 11
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky,
d) dotace a granty,
e) příjmy z vlastní činnosti.
3. 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 je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti
spolku.
4. 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, je-li stanovena radou spolku, či sjednaná na základě platných
smluv.
5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného radou spolku.
Čl. 12
Zánik a zrušení spolku

1. Vedle případů stanovených zákonem se spolek zrušuje také rozhodnutím valné hromady.
2. V případě zrušení spolku rozhodnutím valné hromady, určí valná hromada likvidátora.

V Domažlicích dne 26.10.2015

