Stanovy spolku
Inaequalis z. s.
Čl. 1
Název a sídlo
1.
2.

Název spolku je Inaequalis z. s. Pod tímto názvem vystupuje ve všech právních vztazích.
V běžném styku pak může používat název „Inaequalis“ nebo zkratku „Inae“.
Sídlo spolku je v Plzni, V Malé Doubravce 11/111, 312 00.

Čl. 2
Účel spolku
Inaequalis z. s. (dále jen spolek), je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž
se sdružili:
-

občané za účelem propagace a rozvoje e-sportu
občané za účelem pořádání akcí s tematikou e-sportu
občané za účelem zapojení dalších občanů do e-sportu

Spolek je právnickou osobou podle českého práva.
Čl. 3
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, coby společného zájmu jeho členů. Tento
účel je naplňován zejména prostřednictvím:
-

rozšiřování povědomí o e-sportu,
volnočasových aktivit dospělých, dětí a mládeže - zejména zájmových aktivity pro děti a
mládež v oblasti společenské a kulturní ve vztahu k e-sportu,
pořádání společenských a e-sportovních akcí a ostatní veřejně prospěšné činnosti v
návaznosti na oblast e-sportu.

Čl. 4
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami a účelem
spolku, a voleným členem může být fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a
účelem spolku. Členství ve spolku vzniká přijetím člena rozhodnutím nadpoloviční většiny
členů rady. Prvními členy se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
2. Členství může být:
a) Aktivní – toto členství vzniká na základě schválení písemné či elektronické přihlášky radou
spolku, který o jeho přijetí rozhodne, a zaplacením ročního členského příspěvku dle čl. 6 odst.
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1, písm. a. Písemnou přihlášku zasílají zájemci o členství na adresu sídla spolku, elektronickou
přihlášku zasílají zájemci o členství na emailovou adresu spolku.
b) Pasivní – toto členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky radou spolku, který o
jeho přijetí rozhodne. Písemnou přihlášku zasílají zájemci o členství na adresu sídla spolku,
elektronickou přihlášku zasílají zájemci o členství na emailovou adresu spolku. V případě, že
zájemce o členství nevyplní v přihlášce, zda chce být aktivním či pasivním členem, považuje se
automaticky za pasivního člena. Nezaplatí-li zájemce o členství členský příspěvek dle čl. 6
odst. 1, písm. a., ačkoli v přihlášce uvedl, že chce být aktivním členem, považuje se za
pasivního člena, dokud členský příspěvek nezaplatí.
3. Aktivní člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a rady a dalších orgánů spolku uvedených ve stanovách
a být do nich volen,
b) vyjadřovat se k činnosti spolku, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti
spolku, předkládat návrhy, podněty, připomínky a žádosti orgánům spolku,
c) podílet se na plnění poslání a účelu spolku
d) být informován o činnosti spolku,
e) využívat výhod členství ve spolku (možnost využívat TeamSpeak, Discord, webové stránky,
Facebook a coaching, účastnit se společných tréninků a akcí, využívat identitu spolku).
Aktivní člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, případné jiné vnitřní předpisy a rozhodnutí přijatá orgány spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, nevystupovat jménem spolku bez jeho vědomí, tzn. bez
vědomí nejméně tří členů rady spolku,
c) platit včas členské příspěvky,
d) pomáhat při organizování akcí pořádaných spolkem, bude-li to nutné,
e) v případě zvolení či jmenování do orgánu spolku vykonávat odpovědně svěřenou funkci,
f) dbát o zachování dobrého jména spolku.
4. Pasivní člen spolku má právo:
a) podílet se na plnění poslání a účelu spolku,
b) užívat vybraných výhod poskytovaných spolkem (možnost využívat TeamSpeak, Discord,
webové stránky, Facebook).
Pasivní člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, případné jiné vnitřní předpisy a rozhodnutí přijatá orgány spolku,
b) dbát o zachování dobrého jména spolku.
5. Na návrh rady spolku může členská schůze spolku zvolit své čestné členy. Čestný člen má
práva a povinnosti pasivního člena spolku.
6. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného či elektronického oznámení o vystoupení člena radě spolku.
Písemné oznámení o vystoupení zasílají členové na adresu sídla spolku, elektronickou
oznámení o vystoupení zasílají členové na emailovou adresu spolku.
b) nezaplacením členských příspěvků 2 roky po sobě,
c) vyloučením člena rozhodnutím nadpoloviční většiny členů rady v případě, kdy je jeho
jednání v rozporu s povinnostmi, uvedenými v čl. 4 nebo čl. 6,
d) přestoupením či odchodem člena do jiného týmu,
e) úmrtím člena spolku,
f) zánikem spolku.
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7. Při zániku členství nevzniká členovi nárok na vrácení členských příspěvků ani finančních či
materiálních darů.
8. Spolek vede seznam členů spolku. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na
internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí hospodář při
vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
Čl. 5
Organizační uspořádání
1. Nejvyšším orgánem spolku je řádná členská schůze jeho aktivních členů, kterou svolává rada
spolku a řídí předseda. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných,
nestanoví-li ve výjimečných případech stanovy jinak. Členská schůze stejně jako jednání rady
se mohou konat prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (TeamSpeak, Skype,
Discord, apod.).
2. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, nejpozději však do 12 měsíců od poslední
členské schůze, aby mimo jiné:
a. schválila výroční zprávu spolku,
b. schválila rozpočet spolku,
c. zhodnotila činnost orgánů spolku.
3. Řádná členská schůze je svolávána minimálně dva týdny před termínem konání, a to buď
písemně či elektronicky.
4. Rada řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a skládá se z lichého počtu členů
(jejich počet lze měnit rozhodnutím členské schůze). K přijetí rozhodnutí je potřeba
nadpoloviční většina členů, nestanoví-li stanovy jinak. V čele rady stojí předseda.
5. Předseda je jediným statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek tak, že k názvu spolku
připojí svůj podpis. Hospodářskou činnost spolku řídí jeho hospodář a je jmenován radou
z řad jeho členů.
6.
7. Rada volí své členy, jejichž funkce v daném roce skončí nebo ze své funkce odstoupili, a to
z řad aktivních členů spolku. Před volbou člena rady potvrdí kandidát svůj souhlas s
případným členstvím v radě. Řádní členové rady jsou voleni postupně, každé dva roky,
místopředseda a hospodář každé čtyři roky a předseda každých šest let. Zvoleni jsou ti, kdo
dostali nejvíce hlasů. Počet zvolení daného člena rady není omezen.
8. Člen rady může z funkce odstoupit. Prohlášení o odstoupení lze podat ústně, písemně či
elektronicky předsedovi spolku. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení
předsedovi, pokud se odstupující člen nedohodne s radou na jiné lhůtě tak, aby spolku
nevznikla újma a rada mohla zvolit nového člena rady.
9. Rada musí svolat mimořádnou členskou schůzi do 4 týdnů, pokud o to požádá nadpoloviční
počet aktivních členů spolku. Tato členská schůze je svolávána minimálně dva týdny před
termínem konání, a to buď písemnou formou či elektronicky.

Čl. 6
Hospodaření spolku
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1.

Příjmy spolku tvoří:
a.
b.
c.
d.

2.
3.
4.

roční členské příspěvky aktivních členů v hodnotě 200 Kč,
dary právnických a fyzických osob,
účelově zaměřené granty, dotace, sponzorské dary,
příjmy z doplňujících činností sloužící pro naplnění účelu spolku (např. vydávání
publikací, prospektů, upomínkových předmětů).
Výdaje spolku jsou zaměřovány na uskutečňování účelu a v souladu s formami činnosti
uvedenými v čl. 3 stanov.
Návrh rozpočtu spolku připravuje jeho rada ve spolupráci s hospodářem spolku a schvaluje
ho členská schůze.
Běžné hospodaření řídí a zodpovídá za něj radě hospodář spolku. Členské schůzi je za
hospodaření zodpovědná rada spolku, která o hospodaření předkládá zprávu vypracovanou
hospodářem.

Čl. 7
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku bude jeho majetek, po provedené likvidaci, předán aktuálnímu hospodáři
spolku. Rozhodnutí o jeho užití učiní poslední členská schůze.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy může změnit svým rozhodnutím rada, a to dvoutřetinovou většinou svých členů.

V Plzni dne 18. prosince 2016

Zapsal:
Jan Pašek
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