
Čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1.Název spolku je:  ČSR-Čest, Svoboda, Respekt (dále jen ”spolek”);
2.Sídlem Spolku je:  Chudenická 1059/30, Praha 10, 102 00
3.Charakter Spolku – Spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku

Čl. II
Účel Spolku

Spolek je dobrovolné, nezávislé sdružení osob, které mají zájem pomáhat občanům k bezpečnému, 
důstojnému a svobodnému životu, udržovat přátelské vztahy se zahraničními hosty, podporovat 
slovanskou vzájemnost. Dále pořádá vzdělávací aktivity a informační kampaně, organizuje 
jednorázové i dlouhodobé aktivity na pomoc spoluobčanům.
V rámci naplnění cíle spolek obstarává finanční, materiální, a technické prostředky, zařizuje služby, 
k realizaci programu a aktivit spolku.

Čl. III
Cíle Spolku a předmět jeho činnosti

1.Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel 
Spolku ;
2.Příprava a realizace vzdělávacích a informativních akcí (přednášky, semináře) ;
3.Realizace osvětové činnosti ;
4.Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze ;

Čl. IV
Členství ve Spolku

1.Členem Spolku se může stát občan České republiky starší 18. let s plnou způsobilostí k 
právním úkonům, který souhlasí se stanovami, cíli Spolku a podá písemnou přihlášku 
Výkonné radě. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového 
člena spolku;
2.Zakládajícími členy Spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek 
jako samosprávný a dobrovolný svazek členů;
3.Přihlášku ke členství přijímá předseda, nebo výkonná rada. Přijetí za člena se sděluje 
písemně;
4.Členství zaniká:
a.závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
b.doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
c.rozhodnutím předsedy spolku o vyloučení;
d.nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
e.úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku;
5.Člen má právo:
a.účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
b.navrhovat členy orgány spolku a být navrhován do těchto orgánů;
c.předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
d.podílet se na ustanovování cílů a forem činnosti spolku;
6.Člen má povinnost:
a.dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle 
spolku);
b.aktivně se podílet na činnosti spolku;
c.čestně a svědomitě vykonávat funkci v orgánu spolku, do kterého byl zvolen;
d.oznamovat spolku veškeré změny ve skutečnostech a údajích uvedených v přihlášce ke 
členství ve spolku;
e.aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, 
které by byly v rozporu se zájmy spolku;



f.platit členské příspěvky; Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný 
kalendářní rok

Čl. V
Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:
1.Nejvyšší orgán – Předseda
2.Statutární orgán – Výkonná rada   
3.Valná hromada
4.Regionální pobočky

Čl. VI
Nejvyšší orgán – Předseda

       1. Nejvyšším orgánem spolku je předseda. Předseda Spolku zastupuje Spolek ve všech 
záležitostech a jedná za Spolek navenek. Schvaluje nové členy Spolku. Není-li Předseda Spolku s to 
vykonávat působnost po dobu delší než dva měsíce, může pověřit svými kompetencemi člena 
Výkonné rady, a to na základě písemného prohlášení;
       2. Předseda schvaluje změny ve stanovách, předložené členy Výkoné rady, nebo Valné 
hromady. Vlastní návrhy konzultuje se členy Výkonné rady.
       3. V případě rezignace Předsedy na funkci, předává tuto jednomu ze členů spolku, dle návrhu 
Valné hromady a hlasování Výkonné rady. 
       4. V případě úmrtí Předsedy, volí jeho nástupce Výkonná rada, na základě návrhu členů Valné
hromady.

Čl. VII
Výkonná rada

1.Výkonná rada je statutárním orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
2.Výkonná rada má minimálně tři členy;
3.Prvními členy Výkonné rady jsou zakladatelé Spolku; v případě ukončení členství ve Spolku 
nebo rezignace na funkci člena Výkonné rady, se Výkonná rada doplňuje kooptací zbývajícími 
členy Výkonné rady, nebo se člen Výkonné rady volí ze členů Valné hromady. Člena Výkonné 
rady volí a přijímá  předseda spolku.
4.Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů Výkonné rady; nesejde-li se 
v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání Výkonné rady. Nové 
zasedání Výkonné rady je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výkonná 
rada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční 
většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
5.Výkonná rada může být svolána, požádá-li o to 1/3 členů Spolku, a to ve lhůtě do jednoho 
měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější;
6.Funkční období Výkonné rady je pětileté;
7.Výkonná rada rozhoduje hlasováním o přijetí nového člena Výkonné rady a o vyloučení 
člena Výkonné rady; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů Výkonné rady;
8.V případě, že se usnesení Výkonné rady odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby 
nebylo přijato;
9.Výkonná rada volí předsedu Spolku a odvolává jej; schvaluje stanovy Spolku a jejich 
změny, rozhoduje o zániku Spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů 
Výkonné rady;
10.Schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní 
zprávu;
11.konkretizuje činnost pro další období;
12.stanovuje výši členských příspěvků;



Čl. VIII
Valná hromada

1.Tvoří ji všichni členové tohoto Spolku;
2.Valnou hromadu svolává Výkonná rada nejméně jedenkrát ročně a též vždy, požádá-li o to 
alespoň jedna třetina členů Spolku Výkonné rady;
3.Zasedání Valné hromady řídí předseda nebo jiný člen Výkonné rady tímto pověřený.
4.Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku;
5.Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné. Nesejde-li se Valná hromada v 
usnášeníschopném počtu, rozhodne o dalším postupu Výkonná rada;
6.Do působnosti Valné hromady patří:
a.Navrhovat kandidáty do Výkonné rady;
b.Navrhovat odvolání člena nebo členů Výkonné rady;
c.Projednávat a schvalovat plán budoucích aktivit a úkolů Spolku
d.Spolurozhoduje o změně Stanov;

Čl. IX
Regionální pobočky

1.S cílem co nejvíce pomáhat zlepšit a zpříjemnit soužití občanů a návštěvníků České 
Republiky, buduje Spolek síť Regionálních poboček;
2.Regionální pobočka vznikne v místě, kde je iniciativní skupina členů Spolku. Na návrh 
iniciativní skupiny regionu představenstvo Spolku zřizuje Regionální pobočku, potvrzuje její 
sídlo, jednatele pobočky a oprávnění užívat název spolku: ČSR- Čest, Svoboda, Respekt;
3.Jednatel Regionální pobočky je oprávněn jednat jménem spolku ČSR-Čest, Svoboda, 
Respekt v místních záležitostech, organizovat činnost Regionální pobočky a je za ni vůči 
Představenstvu a Valné hromadě odpovědný. Není-li jednatel současně členem Výkonné rady, 
má právo se zúčastňovat zasedání Výkonné rady s hlasem poradním. Jednatel předkládá 
Výkonné radě zaměření činnosti Regionální pobočky na další rok a hodnocení minulého 
období;
4.Výkonná rada poskytuje na základě rozhodnutí Výkonné rady jednateli Regionální pobočky 
finanční a materiálovou zálohu na běžnou činnost a podporu aktivit Regionální pobočky. 
Regionální pobočka má právo obdržet prostředky, které sama získá, na konkrétní aktivitu 
Regionální pobočky, a to podle zpracovaného projektu konkrétní aktivity. kterou musí 
odsouhlasit Výkonná rada;
5.Regionální pobočka zaniká rozhodnutím Výkonné rady v případě návrhu jednatele 
Regionální pobočky, nebo v případě závažného porušení stanov a principů činnosti Spolku 
Regionální pobočkou;

Čl. X
Zásady hospodaření

1.Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy 
z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku, (po odečtení 
režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) se vynaloží ve prospěch cílů 
podle čl. II a III;
2.Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností 
podle těchto stanov a rozpočtem spolku;
3.Hospodařením spolku je Výkonnou radou pověřen její člen, který je spolu s předsedou 
odpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví tohoto Spolku. Hospodaření se 
uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou, která je též oprávněna 
hospodaření občanského sdružení kontrolovat;



Čl. XI
Okolnosti zániku Spolku

1.V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí 
Výkonné rady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku;
2.Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu;
3.Na základě rozhodnutí Předsedy, Výkonné rady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s 
jiným Spolkem;
4.Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Výkonná rada o 
majetkovém vypořádání;

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

Spolek může na základě rozhodnutí Předsedy vydat organizační a jednací řád tohoto Spolku. Spolek 
má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní orgány s peticemi a žádostmi;


