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STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU
dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Název sídlo, doba trváníspolku

1. Název spolku zníPROJEKT 35, z.s.
2. Sídlo spolku je v Praze.
3. Spolek je založen na dobu neurčitou.

II. Poslání spolku, vedlejší činnost spolku

1. Účelem spolku je:
a) přispívat k časnému záchytu karcinomu prsu a ke zkvalitnění péče o mladé ženy, kterým byl 

diagnostikován karcinom prsu,
b) usilovat o zvýšení informovanosti laické veřejnosti o významu preventivních 

mammologických vyšetření,
c) vzdělávat odbornou veřejnost v o oblasti diagnostiky a léčby karcinomu prsu u mladých žen 

do 35 let. 
2. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání. O zahájení 

takové činnosti a jejím předmětu rozhodne podle potřeby předseda spolku. 

III. Vznik a zánik členství, evidence členů

1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba.
2. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje na základě podané 

přihlášky valná hromada spolku.
3. Předseda spolku vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy. 
4. Seznam členů spolku je přístupný pouze členům spolku.
5. Člen spolku je povinen bezodkladně oznámit předsedovi spolku každou změnu údajů 

zapsaných o něm v seznamu členů. 
6. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:

a) dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení na 
adresu sídla spolku,

b) úmrtím fyzické osoby, nebo zánikem osoby právnické,
c) vyloučením rozhodnutím valné hromady z důvodů dále uvedených.

7. Člena lze vyloučit v případě, že:
a) nezaplatil stanovený členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve 

výzvě k zaplacení,
b) přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku, 
c) porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem.

8. Za porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku se považuje zejména jednání v rozporu 
s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku, nebo jednání zjevně směřující proti oprávněným 
zájmům spolku nebo vážně narušující pověst spolku.

9. Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí valné hromady o vyloučení. Rozhodnutí 
musí být členu doručeno.

10. Zánikem členství zaniká také členství ve všech orgánech spolku, leda že valná hromada 
rozhodla jinak.
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IV. Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:
a) hlasovat na valné hromadě,
b) volit a být volen do orgánů spolku,
c) účastnit se na činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem,
d) být informován o činnosti spolku.

2. Člen spolku je povinen:
a) řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku,
b) jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst,
c) řádně a včas hradit členské příspěvky,
d) je-li zvolen do orgánů spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě,

V. Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) předseda
c) místopředsedové 
d) výkonný ředitel

VI. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valná hromada:

a) schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu spolku, je-li vydávána,
b) volí a odvolává předsedu a místopředsedy spolku,
c) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku,
d) rozhoduje o založení a zrušení pobočných spolků spolku, 
e) rozhoduje o zrušení či přeměně spolku,
f) rozhoduje o změnách stanov spolku.

3. Valnou hromadu spolku svolává předseda spolku nejméně jedenkrát ročně.
4. Předseda spolku je povinen valnou hromadu svolat také z podnětu nejméně jedné třetiny jeho 

členů.
5. Nesplní-li předseda svou povinnost uvedenou v předchozí větě do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat valnou hromadu na náklady spolku 
sám.

6. Zasedání valné hromady se svolává následujícími způsoby:
a) doporučeným dopisem zaslaným na adresu člena uvedenou v seznamu členů,
b) zprávou elektronické pošty (e-mail), zaslanou na e-mailovou adresu člena uvedenou 

v seznamu členů. 
Má se za to, že člen se o konání valné hromady dozvěděl.

7. Zasedání valné hromady se svolává tak, aby mezi odesláním pozvánky poslednímu ze členů 
spolku a datem konání zasedání neuplynulo méně než 15 dnů.

8. Jsou-li valné hromadě přítomni všichni členové spolku, může valná hromada hlasy všech členů 
rozhodnout, že se členové spolku se vzdávají nároku na řádné svolání valné hromady.

9. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. K přijetí 
rozhodnutí je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů. K přijetí rozhodnutí o změně 
stanov a o zrušení či přeměně spolku je třeba hlasů nadpoloviční většiny všech členů spolku.

10. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis. Zápis vyhotoví předseda spolku. 
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11. Předseda spolku je povinen účastnit se zasedání valné hromady.
12. Valná hromada může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě 

děje libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah (písemně, 
elektronicky). O konkrétním způsobu provedení hlasování per rollam rozhodne podle potřeby 
předseda spolku. Per rollam však nelze rozhodnout o změně stanov a o zrušení či přeměně 
spolku. 

VII.Předseda spolku

1. Předseda spolku (dále také jen „předseda“) je statutární orgán spolku.
2. Předsedu volí a odvolává valná hromada spolku. Funkční období předsedy je pět let.
3. Předseda zastupuje spolek navenek a rozhoduje o všech věcech, které nejsou těmito 

stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu spolku.
4. Spolek zastupuje samostatně ve všech jeho záležitostech předseda spolku.

VIII. Místopředsedové spolku

1. Valná hromada zvolí z řad členů spolku dva místopředsedy spolku. Funkční období 
místopředsedů je shodné s funkčním obdobím předsedy

2. Místopředsedové zastupují předsedu ve vnitřních věcech spolku, je-li toho třeba, reprezentují 
spolek ve vztahu k odborné i laické veřejnosti; právně jednat za spolek však mohou pouze 
v rozsahu plné moci udělené předsedou spolku. 

IX. Výkonný ředitel spolku

1. Výkonný ředitel je jmenován předsedou spolku na dobu neurčitou.
2. Výkonný ředitel může být zaměstnancem spolku.
3. Výkonný ředitel řídí běžnou agendu spolku; právně jednat za spolek však může pouze v rozsahu 

plné moci udělené předsedou spolku. 

X. Závěrečné ustanovení

1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dispozitivní 
ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že 
nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami.

2. V případě zrušení spolku rozhodne valná hromada o naložení s likvidačním zůstatkem dle 
vlastní volby. Není-li rozhodování valné hromady možné, rozhodne o naložení s likvidačním 
zůstatkem předseda spolku.

3. Toto nové úplné znění stanov spolku v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí. 
4. Valná hromada spolku, která toto nové úplné znění stanov spolku schválí, zároveň zvolí 

předsedu a místopředsedy spolku na nové funkční období dle těchto stanov. 

V Praze dne 17. 2. 2022 


