STANOVY
občanského spolku Jihočeští taťkové
Podle zákona č.83/90 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů přijímá spolek
následující stanovy:

Článek I.
Základní údaje
1.1. Název občanského spolku je: Jihočeští taťkové.
1.2. Sídlem spolku je Česká republika, Vrábče, Budějovická – Zastávka 190, 37001.
1.3. Spolek vzniká registrací na ministerstvu vnitra České republiky v souladu se zákonem
č. 83/90 Sb.

Článek II.
Předmět činnosti a cíle spolku
2.1. Hlavním posláním spolku je ochrana přírody a krajiny.
2.2. Předmětem činnosti spolku je ochrana přírody a krajiny a podpora výroby energie
prostřednictvím technologií šetrných k životnímu prostředí.
2.3. Občanský spolek Jihočeští taťkové je spolkem ekologickým, který chce zanechat našim
dětem a vnoučatům čistější životní prostředí bez hrozby globálního oteplování a dalších
nevratných změn způsobených lidskou činností.
2.4. Hlavním cílem spolku je podpora výroby energie s využitím bezuhlíkatých technologií a
obnovitelných zdrojů energie s důrazem na jadernou energetiku – v současnosti jedinou
alternativu ke spalování fosilních paliv.
2.5. Pro splnění tohoto cíle chce spolek vyvíjet následující činnosti:
2.5.1. Propagovat čisté zdroje energie včetně jaderné energetiky na veřejnosti,
především ve školách mezi mládeží a dětmi.
2.5.2. Podporovat informovanost veřejnosti o reálných možnostech výroby energie,
aspektech využití jednotlivých zdrojů a jejich vlivu na životní prostředí.
2.5.3. Podílet se na veřejné diskuzi o využití jaderné energie a možnostech dalšího
využití, resp. likvidace jaderných odpadů.
2.5.4. Vypomáhat s organizováním exkurzí do areálu jaderné elektrárny Temelín.

Článek III.
Členství ve spolku
3.1. Členství ve spolku je dobrovolné.
3.2. Členství ve spolku může být řádné a čestné.
3.3. Řádným členem spolku může být pouze ten, kdo souhlasí se stanovami a s cíli spolku.
3.4. Řádný člen spolku má právo:
a) účastnit se valné hromady
b) volit členy vedení spolku, hospodáře a členy revizní komise
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky
d) účastnit se akcí pořádaných spolkem
e) být informován o činnosti spolku
f) na vyžádání obdržet kopie materiálů týkajících se spolku.
3.5. Řádný člen spolku má povinnost dodržovat stanovy spolku.
3.6. Řádným členem spolku může být fyzická osoba, starší 18 ti let.
3.7. Řádné členství ve spolku získává zájemce vyplněním a odevzdáním přihlášky některému
členovi vedení spolku a odsouhlasením členství vedením spolku.
3.8. Čestným členem se může stát ten, kdo se významně zasloužil o propagaci jaderné
energetiky ve smyslu cílů našeho spolku. Čestné členství uděluje výbor spolku na základě
souhlasu příslušného kandidáta.
3.9. Řádné členství může být ukončeno vystoupením (písemné oznámení o ukončení členství
dodané některému členovi vedení spolku) nebo zrušením, pokud člen spolku svým
vystupováním působí proti cílům spolku, anebo svým chováním poškozuje dobré jméno
spolku (písemné oznámení vedení spolku s uvedením důvodu zrušení a dodané konkrétní
osobě).
3.10. Čestné členství může být ukončeno vzdáním se, nebo odejmutím.

Článek IV.
Orgány spolku
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Valná hromada.
Vedení spolku.
Hospodář.
Revizní komise.

Článek V.
Valná hromada
5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
5.2. Valnou hromadu svolává vedení spolku jedenkrát za rok, nebo v případě potřeby. Tato
potřeba nastává, uzná-li to za nutné vedení spolku, nebo vyjde-li požadavek na svolání

valné hromady od minimálně třetiny řádných členů, nebo když svolání mimořádné valné
hromady navrhne revizní komise.
5.3. Valné hromady se mohou zúčastňovat všichni členové spolku.
5.4. Valná hromada přijímá stanovy spolku a jejich změny.
5.5. Valná hromada volí vedení spolku a hospodáře. Kandidáty na členství ve vedení spolku
navrhuje vedení spolku nebo účastníci valné hromady.
5.6. Valná hromada volí členy vedení spolku bez určení funkcí.
5.7. Valná hromada volí členy revizní komise.
5.8. Valná hromada schvaluje rozpočet spolku, roční zprávu o hospodaření, zprávu o činnosti
vedení spolku a zprávu revizní komise.
5.9. Valná hromada schvaluje program činnosti a směr aktivit spolku na další období.
5.10. Valná hromada může vyslovit nedůvěru některým členům spolku (řádným nebo
čestným), kteří byli přijati v období od poslední valné hromady. Pokud se tak na návrh
některého člena spolku (přítomného na valné hromadě) stane, následuje hlasování o
setrvání daného člena ve spolku.
5.11. Valná hromada může též z iniciativy některého řádného člena revidovat ukončení
členství některého člena spolku (řádného nebo čestného), pokud toto členství bylo
ukončeno zrušením dle bodu 3.9. (řádní členové), nebo odejmutím dle bodu 3.10. (čestní
členové).

Článek VI.
Vedení spolku
6.1. Členy vedení spolku mohou být řádní členové volení valnou hromadou.
6.2. Vedení spolku je voleno na období do další valné hromady.
6.3. Vedení spolku má pět členů.
6.4. Odstoupí-li jeden nebo dva členové výboru, kteří byli zvoleni valnou hromadou, má
zbytek výboru právo doplnit výbor z řad řádných členů.
6.5. Odstoupí-li víc než dva členové výboru, jsou zbylí členové nejpozději do jednoho měsíce
povinni svolat mimořádnou valnou hromadu.
6.6. Vedení spolku řídí činnost spolku mezi zasedáními valné hromady, přičemž je vázáno
jejími závěry.
6.7. Zvolené vedení spolku volí ze svého středu prezidenta, viceprezidenta a tři členy vedení.
6.8. Vedení spolku má právo jednat s jinými organizacemi pro dosažení cílů uvedených ve
stanovách.
6.9. Prezident a viceprezident zastupují spolek a mají právo podepisovat právní dokumenty,
týkající se spolku.
6.10. Prezident nebo viceprezident spolu s hospodářem spolupodepisuje dokumenty
hospodářské a finanční povahy.
6.11. Prezident zajišťuje styk se sdělovacími prostředky a veřejností, organizuje (ve
spolupráci s jinými členy spolku) tiskové konference.
6.12. Prezident vydává zprávu o činnosti spolku z období mezi jednotlivými valnými
hromadami.
6.13. Vedení spolku má právo zplnomocnit k určitým jednáním jiného člena spolku, než je
člen výboru.

Článek VII.
Hospodář
7.1. Hospodáře volí valná hromada na návrh vedení spolku.
7.2. Hospodář nemusí být členem spolku.
7.3. Hospodář nesmí být zároveň členem vedení spolku.
7.4. Hospodář zajišťuje vedení účetnictví, zodpovídá za vedení evidence majetku a ročně
vypracovává zprávu o hospodaření spolku, se kterou seznamuje valnou hromadu.
7.5. Hospodář předkládá na vyžádání vedení spolku informace o hospodaření spolku na
poradách vedení spolku a na valné hromadě.
7.6. Hospodář spolupodepisuje dokumenty hospodářské a finanční povahy společně
s prezidentem nebo viceprezidentem spolku.
7.7. Hospodář se může kdykoliv písemně vzdát své funkce dopisem, který doručí prezidentovi
nebo viceprezidentovi spolku. Nového prozatímního hospodáře volí vedení spolku na dobu
do nejbližší valné hromady.

Článek VIII.
Revizní komise
8.1. Členy revizní komise volí valná hromada na návrh vedení spolku.
8.2. Revizní komise má tři členy.
8.3. Funkční období členů revizní komise je jeden rok.
8.4. Člen revizní komise nesmí být současně členem vedení spolku ani hospodářem.
8.5. Zvolení členové revizní komise si mezi sebou zvolí předsedu.
8.6. Předseda revizní komise má právo se zúčastnit jednání vedení spolku. Při takových
jednáních má poradní hlas.
8.7. Revizní komise má právo provádět kontroly hospodaření spolku a kontroly plnění
rozhodnutí valné hromady.
8.8. Revizní komise má právo a povinnost upozornit vedení spolku na zjištěné nedostatky a
žádat odstranění takových nedostatků.
8.9. Pokud se některý ze členů revizní komise vzdá v období mezi valnými hromadami své
funkce, doplní se revizní komise dle návrhu zbylých členů, se souhlasem vedení spolku.

Článek IX.
Hospodaření spolku
9.1. Příjmy spolku tvoří:
a) dary od fyzických a právnických osob
b) sponzoring
c) výtěžky ze sbírek a účelových akcí pořádaných spolkem
d) úroky z vkladů v peněžních ústavech
e) příjmy z doplňkové činnosti

9.2. Členové spolku včetně členů vedení spolku nesmí být odměňováni z příjmů spolku.
Výjimku může tvořit pouze odměna pro hospodáře spolku.

Článek X.
Zánik spolku
10.1. Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady.
10.2. Valná hromada v takovém případě rozhoduje o majetku spolku.

V Vrábči dne 18. 9. 2015

Václav Havlíček
prezident

Pavel Šimák
viceprezident

