
 
 

 

Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo 

1. Spolek KINERA, z.s., (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou   

    v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

2. Spolek je zřízen na dobu neurčitou. 

3. Sídlem spolku je Liberec.  

 

Čl. II 

Účel spolku 

Účelem spolku je: 

- přispět k oboustranně přínosnému a bezkonfliktnímu soužití cizinců se společností, 

- přispět k integraci cizinců do společnosti v České republice i EU,  

- přispět k přijímání tuzemských a evropských morálních hodnot cizinci,  

- přispět k propagaci evropských morálních hodnot v zemích původu cizinců, 

- přispět ke snížení migračního tlaku do EU skrze sociální, humanitární i finanční podporu,  

  osvětovou a vzdělávací činnost v zemích původu cizinců, 

- prosazovat a obhajovat oprávněné zájmy a práva občanů ve společnosti,  

- obrana před jakýmikoli formami diskriminace,  

- trvalé úsilí o zlepšení kvality života občanů, 

- sociální a humanitární podpora, osvěta a vzdělávání, 

- podpora a realizace kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti.  

 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. 

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku, jako společného zájmu jeho členů.  

Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:  

a) realizace projektů v oblasti sociální, humanitární, enviromentální, kulturní a sportovní; 

b) praktické práce s cílovými skupinami občanů v tuzemsku i zahraničí; 

c) poradenské, konzultační a vzdělávací činnosti; 

d) pořádání seminářů, přednášek a konferencí; 

e) pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí; 

f) organizování kampaní a petičních aktivit; 

g) publikační a vydavatelské činnosti; 

h) spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni; 

i) propagace aktivit spolku a osvěty v tuzemsku i zahraničí.  

 

 



 
 

 

Čl. IV 

Vedlejší hospodářská činnost spolku 

 

1. Za účelem podpory hlavní činnosti spolku nebo hospodárného využití spolkového majetku 

může spolek vedle své hlavní činnosti vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost, spočíva- 

jící v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.  

2. Spolek se taktéž může majetkově účastnit na podnikání obchodních korporací a může být 

členem jiných právnických osob. 

3. O způsobu a rozsahu vedlejší hospodářské činnosti rozhoduje předseda spolku. 

4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze na spolkovou činnost včetně správy spolku.  

 

Čl. V 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být každá fyzická či právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na 

základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o přijetí nového člena 

rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Na členství ve spolku není právní nárok.  

2. Prvními členy spolku se stávají jeho zakladatelé. 

3. Člen spolku má právo: 

a) podílet se na praktické činnosti spolku,  

b) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

c) volit předsedu spolku, 

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

e) nahlížet do zápisů ze zasedání členských schůzí. 

4. Ze členství ve spolku nevyplývají členům žádné povinnosti. 

Členové spolku neodpovídají za hospodaření spolku a neručí za jeho případné dluhy. 

5. Členství ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, 

b) úmrtím člena (fyzické osoby)/ zánikem člena (právnické osoby), 

c) zánikem spolku, 

d) vyloučením člena v případě, že člen závažně porušuje zájmy spolku 

e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

6. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda  

při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.  

 

Čl. VI 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze, jakožto nejvyšší orgán, 

b) předseda, jakožto statutární orgán. 

 

 



 
 

 

Čl. VII 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze 

rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b) určuje hlavní zaměření činnosti spolku, 

c) určuje výši a splatnost členských příspěvků, 

d) volí předsedu a odvolává jej,  

e) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok  

f) schvaluje přihlášky nových členů, 

g) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

2.  Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 

spolku. 

3.  Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy. 

4. Členskou schůzi svolává k zasedání předseda spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát 

do roka. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho 

účastnit. 

5. Předseda spolku svolá mimořádné zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů 

spolku. Nesvolá-li předseda zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, 

může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

6. Pozvánky na zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku alespoň 10 dní předem 

písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresy uvedené v seznamu členů. 

Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. 

7. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. 

Je-li zasedání svoláno podle bodu 5., může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se 

souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 

8. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záleži-

tostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. 

Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo 

jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

9. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá 

většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 

10. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu  

předsedy zasedání. 

Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese  

na předčasném ukončení zasedání. 

11. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen  

za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. 

12. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. 

Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská 

schůze. 

Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu 

předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy 

byl zápis vyhotoven. 

 



 
 

 

Čl. VIII 

Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, 

zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně 

dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a 

rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou 

zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Funkce vzniká okamžikem zvolení. 

3. Předseda může ze své funkce odstoupit. V takovém případě jeho funkce zaniká uplynutím 

dvou měsíců ode dne, ve kterém bylo prohlášení o odstoupení doručeno spolku. 

 

Čl. IX 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zrušení spolku s likvidací o dispozici s likvidačním zůstatkem rozhodne členská schůze. 

 

Čl. X 

Účinnost 

Tyto stanovy byly schváleny shodou členů na jejich obsahu dne 21. února 2020 a tímto dnem 

nabývají účinnost. 

 

V Liberci dne 21. února 2020, zakládající členové spolku: 

 

 

--------------------------------------------- 

Accounting & Tax Services, IČ: 04830091, sídlem Alšova 294/20, 460 15 Liberec, 

zastoupený předsedou Petrem Šinaglem 

 

 

--------------------------------------------- 

Bussines Assistance, z.s., IČ: 04873009, sídlem Alšova 294/20, 460 15 Liberec, 

zastoupený předsedou Petrem Šinaglem 

 

 

--------------------------------------------- 

Guerilla Marketing, z.s., IČ: 05070139, sídlem 1. máje 868/11, 460 07 Liberec, 

zastoupený předsedou Petrem Šinaglem 

 
 

MEDVED
A&TS modré

MEDVED
Bussines Assistance červené

MEDVED
GM modré
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