STANOVY
občanského sdružení

Česká origami společnost
I.
Název sdružení
Česká origami společnost

II.
Sídlo sdružení
Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00

III.
Vznik, charakteristika a právní postavení sdružení
Občanské sdružení Česká origami společnost bylo založeno 21.8.2003 za účelem provozování
zájmové činnosti v oblasti výtvarného umění, za účelem studia geometrie a ve snaze podporovat
zájem veřejnosti o skládání papíru, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
v platném znění.
Sdružení je neziskovou organizací, která případný přebytek ve svém hospodaření nesmí rozdělit
mezi své členy, ale může jej použít pouze v rámci cílů určených těmito stanovami.

IV.
Cíle činnosti sdružení
a) zájmová činnost v oblasti výtvarného umění zaměřeného na práci s papírem
b) studium geometrie skládání papíru (origami = skládat papír, dále jen origami)
c) spolupráce členů sdružení s jinými origami společnostmi
d) organizovat veřejné výstavy děl členů sdružení, konference, odborné semináře a dílny za
účelem vzdělávání v oblasti origami
e) dalšími formami činnosti vytvářet základnu pro všechny občany zajímající se o historii papíru,
techniku skládání a možnosti využití origami
Všechny aktivity výše uvedené mají povahu činnosti neziskové – vedou k naplňování cílů
sdružení.
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V.
Členství ve sdružení
Členem sdružení se může stát česká i zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která
podá písemnou přihlášku za člena, v níž vysloví souhlas s cíli a stanovami sdružení,
bude rozhodnutím výboru sdružení přijata za člena sdružení a zaplatí členský příspěvek.
Sdružení rozeznává tyto druhy členství:
Řádné INDIVIDUÁLNÍ členství, které držitele opravňuje k jednomu hlasu při hlasování
o věcech sdružení. Hlas nabývá platnosti v okamžiku zaplacení členského příspěvku na
příslušný kalendářní rok.
Řádné SKUPINOVÉ členství, které držitele opravňuje k právě jednomu hlasu při
hlasování o věcech sdružení. Hlas nabývá platnosti v okamžiku zaplacení členského
příspěvku na příslušný kalendářní rok.
ČESTNÉ individuální nebo skupinové členství, které držiteli nedává nárok na hlas při
hlasování o věcech sdružení. Členský příspěvek čestného člena je nulový.
Členství ve sdružení zaniká:
Doručením písemného oznámení člena o ukončení jeho členství ve sdružení na adresu
sídla sdružení.
Vyloučení člena je možné na usnášeníschopné členské schůzi rozhodnutím dvou třetin
hlasů zúčastněných členů sdružení. Člen sdružení může být ze sdružení vyloučen
v případě, že neplní základní povinnosti člena podle těchto stanov, pro dlouhodobý
nezájem o činnost sdružení nebo pro působení proti cílům a stanovám sdružení. Proti
vyloučení se člen může do 1 měsíce písemně odvolat, a pak musí jeho případ projednat
schůze členů sdružení.
Úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby.

VI.
Práva a povinnosti členů sdružení
Člen sdružení je povinen:
Jednat ve shodě s cíli sdružení, dodržovat jeho stanovy a platit členské příspěvky.
Člen sdružení má právo:
Účastnit se činnosti sdružení a být informován o činnosti sdružení.
Spoluvytvářet filosofii sdružení.
Spolurozhodovat o dalších činnostech sdružení a podílet se na rozhodování o nakládání s
majetkovými hodnotami, kterými sdružení disponuje.
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VII.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
Schůze členů sdružení
Výbor sdružení (předseda, jednatel a hospodář)

VIII.
Schůze členů sdružení
Schůze členů sdružení (dále jen "členská schůze") je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří jej
všichni členové sdružení, kteří se jejího zasedání účastní. Na schůzi musí být všichni členové
sdružení pozváni písemně nejméně 7 dní předem.
Členská schůze je svolávána předsedou sdružení nebo jednatelem sdružení nejméně jedenkrát
ročně.
Pokud o její svolání požádá 1/3 všech členů sdružení, má povinnost svolat ji předseda sdružení
nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
Členská schůze se koná v místě potřeby.
Schůze členů sdružení je usnášení schopná v případě, že se sejde nejméně 1/3 všech členů
sdružení. V případě, že se na schůzi nesejde potřebný počet členů, svolá výbor sdružení
nejpozději do 2 měsíců novou členskou schůzi, přičemž skutečnost, že předchozí členská schůze
nebyla usnášení schopná musí být v této pozvánce uvedena. Na této nové členské schůzi je
k usnášeníschopnosti dostačující přítomnost právě třetiny všech členů sdružení.
K přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení. Pouze v
případě hlasování o změně stanov, zrušení nebo sloučení sdružení je potřebný souhlas nejméně
poloviny všech členů sdružení.
Schůze členů sdružení:
Volí předsedu sdružení, jednatele sdružení a hospodáře sdružení.
Schvaluje plán činnosti sdružení.
Usnáší se o návrzích předložených výborem sdružení nebo členy sdružení.
Schvaluje stanovy sdružení a jejich změny či doplňky.
Rozhoduje o zrušení či sloučení sdružení a o majetkovém vypořádání.
Rozhoduje o dalších věcech týkajících se sdružení, k nimž si rozhodnutí vyhradí.
Kontroluje činnost sdružení.
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Rozhoduje o výši členského příspěvku.
Projednává a schvaluje zprávu o výsledku hospodaření a schvaluje rozpočet sdružení.
Členskou schůzi řídí předseda sdružení, jednatel nebo jiný pověřený člen sdružení. O jednání
schůze a přijatých usneseních se vede písemný záznam, který pořizuje pověřený člen sdružení.

IX.
Předseda sdružení a jednatel sdružení
Předseda sdružení (dále jen "předseda") je statutárním orgánem, který řídí činnost sdružení mezi
členskými schůzemi. Je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, v nichž není stanovena
kompetence členské schůze. Předseda je povinen plnit usnesení členské schůze, řádně spravovat
majetek sdružení a dbát o naplňování cílů sdružení.
Předseda je volen na schůzi členů sdružení. Volební období předsedy je dva roky. Předseda
vykonává funkci vždy až do zvolení nového předsedy.
Jednatel sdružení (dále jen „jednatel“) je volen na schůzi členů sdružení. Volební období
jednatele je jeden rok. Jednatel zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti a má právo
vykonávat všechny jeho pravomoci.
Samostatně zastupovat sdružení a uzavírat smlouvy je oprávněn předseda nebo jednatel.
Podepisování za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu sdružení se
podepíše osoba oprávněná samostatně zastupovat sdružení.

X.
Zásady hospodaření
Sdružení získává prostředky:
Z členských příspěvků.
Z darů a sponzorských darů, poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami.
Ze státních dotací a grantů, z příspěvků obcí.
Z příjmů, které vzniknou při naplňování cílů sdružení.
Z úroků a jiných výnosů majetku sdružení.
Z odkazů a dědictví.
Z dalších zdrojů.
Prostředky sdružení slouží k rozvoji činnosti a k naplnění cílů sdružení. Hospodaření i účetnictví
musí být v souladu s aktuálními právními předpisy ČR. Majetek sdružení je v jeho vlastnictví.
Peněžní prostředky sdružení, kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty
k tomuto účelu zřízené.
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Účetnictví vede hospodář sdružení, který je volen na členské schůzi.

XI.
Zánik sdružení a majetkové vypořádání
O rozpuštění či sloučení sdružení rozhoduje schůze členů sdružení.
Při rozpuštění sdružení se jeho majetek převede podle rozhodnutí členské schůze na jinou
organizaci s obdobným předmětem činnosti. Majetek, který tato organizace nemůže využít přímo,
se zpeněží a převede spolu s peněžními prostředky sdružení. Při sloučení sdružení s jinou
právnickou osobou se majetek sdružení převede na přejímající právní subjekt.
Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejících odstavců zajišťuje předseda. Musí tak
učinit nejpozději do tří měsíců od rozhodnutí schůze o zániku sdružení.

XII.
Změny a doplňky stanov
Tyto stanovy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, schválených schůzí členů
sdružení.

XIII.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly přijaty dne 21.4.2010 na schůzi členů sdružení a od toho dne tím nabývají na
platnosti.
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