Stanovy Česko-estonského klubu, z. s.
Čl. 1. Název, sídlo, účel
1. Česko-estonský klub, z. s. (dále jen „Spolek“) je nezávislým, dobrovolným,
neziskovým, zájmovým sdružením, jehož účelem je pěstování a prohlubování
vzájemných vztahů a poznávání mezi Čechy a Estonci, propagace Estonska
a estonské kultury v České republice, krajanská spolupráce mezi Estonci
pobývajícími v České republice a další činnosti z těchto cílů vyplývající.
2. Spolek od své registrace jako občanské sdružení v roce 1991 navazuje na činnost
neformálního sdružení, které působilo v Československé republice před 2. světovou
válkou, a na činnost Baltského svazu, který působil za komunistického režimu
ilegálně od r. 1974 a od roku 1991 rovněž jako registrované občanské sdružení.
3. Spolek užívá kromě svého českého názvu „Česko-estonský klub“ též estonského
názvu „Tšehhi-Eesti Klubi“, odpovídajících zkratek „ČEK“ a „TEK“, resp. též
složené zkratky „ČEK-TEK“.
4. Sídlo Spolku je na adrese: Praha 7, Holešovice, Na Špejcharu 291/3, PSČ 170 00.

Čl. 2. Členství
1. Členem Spolku se může stát jako individuální člen fyzická osoba bez ohledu na
národnost a státní příslušnost či jako kolektivní člen právnická osoba, která souhlasí
s cíli a stanovami Spolku.
2. Členství vzniká dnem, kdy rada rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné
přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu bydliště a
datum narození, případně telefonické spojení a adresu elektronické pošty.
3. Člen Spolku má právo účastnit se veškeré činnosti Spolku, předkládat návrhy, volit
orgány Spolku a být volen do těchto orgánů, užívat zařízení Spolku a jeho
materiálních fondů, odvolávat se proti rozhodnutí orgánů Spolku, být plně
informován o činnosti a hospodaření Spolku a jeho orgánů.
4. Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy, aktivně se účastnit činnosti Spolku, řídit
se rozhodnutími orgánů Spolku, plnit úkoly, jimiž byl pověřen, a řádně platit členské
příspěvky. O výši členských příspěvků rozhoduje členská schůze.
5. Členství zaniká na základě oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku,
dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov nebo neodůvodněnou
neúčastí na třech po sobě jdoucích členských schůzích.
6. Členská schůze může jmenovat čestnými členy Spolku osoby, které prokázaly
mimořádné zásluhy o rozvoj česko-estonských vztahů.
7. Spolek pro potřeby své činnosti vede seznam členů, který je přístupný členům rady.
Pověřený člen rady zaznamená do seznamu členů údaje, které člen sdělil ve své
přihlášce, a při oznámení člena o jejich změně tuto změnu. Tentýž člen rady provádí
rovněž výmaz údajů o bývalých členech a poskytuje výpisy údajů.

Čl. 3. Orgány
1. Kolektivním statutárním orgánem Spolku jsou předseda a místopředseda, kteří
mohou za Spolek jednat každý samostatně. Funkční období statutárního orgánu je
shodné s funkčním obdobím rady.
2. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, která zejména
a) schvaluje změny stanov,
b) volí a odvolává radu a revizora,

c) schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za předcházející období,
d) určuje koncepci činnosti Spolku na další období,
e) stanovuje výši členských příspěvků,
f) schvaluje rozpočet Spolku na příští období,
g) jmenuje čestné členy Spolku,
h) rozhoduje o vyloučení člena Spolku pro hrubé porušování stanov,
i) rozhoduje o zrušení Spolku
3. Zasedání členské schůze svolává rada nejméně jednou ročně. Pozvání na zasedání
členské schůze a návrh programu zasedání zasílá rada členům s předstihem nejméně
tří týdnů na elektronickou, případně poštovní adresu vedenou v seznamu členů.
4. Rada je povinna neprodleně svolat členskou schůzi, pokud je k tomu vyzvána
třetinou členů Spolku.
5. Zasedání členské schůze je schopno usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech členů. Není-li na řádně svolaném zasedání členské schůze přítomna
nadpoloviční většina všech členů, bude po 30 minutách zahájeno nové zasedání
členské schůze, které je schopno usnášení, jsou-li přítomni alespoň tři členové.
6. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
7. Činnost Spolku mezi zasedáními členské schůze řídí nejméně tříčlenná rada, volená
členskou schůzí na období tří let.
8. Rada ze svého středu volí a případně odvolává předsedu, místopředsedu
a pokladníka.
9. Rada se schází dle potřeby. Rada může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna
nadpoloviční většina jejích členů a zároveň je přítomen předseda nebo
místopředseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční
většina přítomných členů.
10. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady je předseda povinen do 60 dnů
svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.
11. Hospodaření Spolku kontroluje revizor. O výsledcích své činnosti podává zprávu
členské schůzi. Revizora volí členská schůze na období tří let. Funkce revizora není
slučitelná s členstvím v radě.

Čl. 4. Hospodaření
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené
členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými
granty. Prostředky vynakládá výhradně na naplňování účelu Spolku.
2. S výsledky hospodaření seznamuje rada členy Spolku na každé členské schůzi.

Čl. 5. Zánik
1. O zrušení Spolku rozhoduje Členská schůze dvoutřetinovou většinou všech
přítomných členů. Zároveň rozhodne o způsobu finančního vypořádání majetku
Spolku.

Čl. 6. Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí 20. 6. 2016 a v celém rozsahu nahrazují
stanovy ze dne 30. 5. 2006.

