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STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Czech Website, o.s.
stanovy občanského sdružení Czech Website, o.s. (dále jen „sdružení“) dle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
Preambule
Czech Website, o.s. je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle
českého práva.
Název sdružení
Název sdružení je Czech Website, o.s.
Sídlo
Sídlo sdružení je na adrese: Czech Website, o.s., Počernická 272/96, 100 00 Praha 10.
Činnost, cíl a poslání sdružení
Sdružení je založeno k podpoře a propagaci kultury, školství, vzdělání, výchovy a ochrany dětí a
mládeže, vědy, výzkumu, vývoje, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, požární ochrany, tělovýchovy a
sportu. Podpora je uskutečňována poskytováním bezúplatných služeb v oboru webhosting, a to
projektům z výše jmenovaných oblastí.
Doba trvání sdružení
Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
Vznik a zánik členství
1. Členem sdružení se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami
sdružení. Členem sdružení se stane na základě písemné přihlášky zaslané na adresu sídla sdružení.
2. Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím Rady sdružení o přijetí člena.
3. Členství ve sdružení zaniká:
a. zánikem sdružení,
b. ke dni doručení písemného oznámení sdružení o vystoupení člena,
c. zrušením členství na základě rozhodnutí Rady sdružení,
d. smrtí člena.
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Práva členů
Členové sdružení mají právo podávat návrhy sdružení a žádat jejich projednání.
Povinnosti členů
1. dodržovat stanovy sdružení,
2. respektovat usnesení Rady sdružení,
3. platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na zasedání Rady
sdružení.
Organizační struktura a orgány sdružení
1. Výkonným a řídícím orgánem sdružení je Rada sdružení, v jejímž čele stojí Předseda sdružení.
2. Rada sdružení může usnesením přijmout Jednací řád, který podrobněji upraví práva a povinnosti
členů, Rady sdružení, a který nesmí být v rozporu s těmito stanovami. Ustavení Jednacího řádu,
které je v rozporu s těmito stanovami je neplatné.
3. Předseda sdružení je volen Radou sdružení na dobu neurčitou.
4. Předseda sdružení řídí činnost sdružení a je jejím statutárním zástupcem.
5. Předseda sdružení může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Rady sdružení.
6. Předseda sdružení zodpovídá za hospodaření sdružení podle platných právních předpisů.
7. Veškerá usnesení Rady sdružení se přijímá většinou hlasů přítomných členů Rady sdružení.
Zásady hospodaření
1. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Prostředky na svoji činnost získává sdružení:
a.
b.
c.

z členských příspěvků, jejichž výši navrhuje Rada sdružení,
z darů, dotací a odkazů,
z příjmů z vlastní činnosti.
Zánik sdružení

Sdružení zaniká, pokud se pro její zánik vysloví všichni členové Rady sdružení.
Závěrečná ustanovení
Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
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