Stanovy Zeměpisného a vlastivědného sdružení, z.s.
čl. 1
Základní ustanovení
1. Spolek má název Zeměpisné a vlastivědné sdružení, z.s. (dále jen „Spolek“).
2. Sídlem Spolku je Brno.
3. Spolek působí na celém území České republiky.
čl. 2
Účel a činnost Spolku
1. Účelem Spolku je podpora a popularizace zeměpisného a vlastivědného poznávání
České republiky a světa.
2. Tento účel Spolek naplňuje:
a) podněcováním a podporováním amatérské výzkumné a badatelské činnosti svých
členů a publikování jejích výsledků,
b) pořádáním zájezdů pro své členy a jejich rodinné příslušníky,
c) pořádáním přednášek, vycházek, exkurzí, výletů pro své členy i veřejnost,
d) občasným pořádáním sjezdů členů v různých místech se zeměpisným a vlastivědným programem,
e) vydáváním členských tisků.
čl. 3
Členství
1. Členem Spolku může být každý člověk starší 15 let, který souhlasí s účelem
Spolku.
2. Členství vzniká přijetím za člena, o kterém rozhoduje předseda. Jedná-li se o člena
v minulosti vyškrtnutého, o přijetí za člena rozhoduje výbor.
3. Členství zaniká:
a) vystoupením,
b) vyškrtnutím, o němž rozhoduje předseda, jestliže člen neuhradil členský příspěvek
za dobu delší než 1 rok, i když byl upomenut,
c) vyloučením, o němž rozhoduje výbor, jestliže člen poškodil zájmy a dobré jméno
Spolku; vyloučený má právo odvolat se k nejbližší členské schůzi, jejíž rozhodnutí
je konečné,
d) úmrtím.
4. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí
předseda. Seznam členů může být v neúplném rozsahu veřejně zpřístupněn; ve veřejně
přístupné verzi pak obsahuje pouze následující údaje o členech: jméno, příjmení a obec
bydliště. Má se za to, že vstupem do Spolku člen souhlasí se zařazením do veřejně
přístupného seznamu členů. Souhlas může člen kdykoli odvolat, v takovém případě bude
jeho jméno ze seznamu odstraněno.
čl. 4
Práva a povinnosti členů
1. Člen Spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze, zde hlasovat, volit a předkládat návrhy
a náměty pro činnost Spolku,
b) být volen do orgánů Spolku,
c) být informován o připravovaných programových akcích Spolku a účastnit se jich,
d) bezplatně odebírat členské tisky Spolku.
2. Člen Spolku je povinen:
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a) jednat, zejména při výkonu funkce ve volených orgánech Spolku, v souladu
s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů Spolku,
b) každoročně uhradit členský příspěvek.
čl. 5
Orgány Spolku
Spolek je spravován těmito svými orgány:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) předseda,
d) revizoři účtů.
čl. 6
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové Spolku.
2. Řádnou členskou schůzi svolává výbor jednou ročně. Výbor může svolat
mimořádnou členskou schůzi; svolá ji vždy, požádá-li o to alespoň pětina členů Spolku.
Svolání členské schůze se děje prostřednictvím členského tisku popřípadě jiným
způsobem s nejméně třicetidenním předstihem.
3. Členská schůze:
a) schvaluje stanovy Spolku a jejich doplňky a změny,
b) schvaluje zprávu o činnosti Spolku, předkládanou výborem,
c) bere na vědomí zprávu revizorů účtů,
d) schvaluje rozpočet Spolku, předkládaný výborem,
e) volí předsedu a ostatní členy výboru v počtu, který určí, na funkční období tří let,
f) volí dva revizory účtů na funkční období tří let,
g) stanovuje výši členského příspěvku,
h) rozhoduje o zrušení či přeměně Spolku; návrh může být podán pouze výborem
nebo s jeho souhlasem.
4. Členská schůze je schopná usnášení při účasti nejméně pěti členů Spolku.
5. Jednání členské schůze řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru.
6. Usnesení členské schůze je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina
přítomných členů. Jedná-li se o bod h) odst. 3, je pro platnost usnesení potřebná
tříčtvrtinová většina hlasů přítomných členů.
čl. 7
Výbor
1. Výbor řídí záležitosti Spolku v mezích stanov a vůle členské schůze, jejíž
rozhodnutí vykonává.
2. Výbor má nejméně tři členy. Jestliže počet členů výboru klesne pod tuto mez,
výbor kooptuje za svého člena jiného člena Spolku. Kooptace je účinná do nejbližší
členské schůze, která zvolí člena výboru na zbytek funkčního období.
3. Rozhodnutí výboru je přijato, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina všech
členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. Výbor se může usnášet též hlasováním s použitím prostředků komunikace na
dálku.
čl. 8
Předseda
1. Předseda jako statutární orgán Spolku zastupuje Spolek navenek a jménem Spolku
právně jedná vůči třetím osobám.
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2. Předseda je členem výboru, řídí jeho schůze a organizuje jeho hlasování s použitím
prostředků komunikace na dálku.
3. Předseda samostatně vede běžnou agendu Spolku.
4. V nepřítomnosti předsedy jej zastupuje věkem nejstarší člen výboru.
čl. 9
Revizoři účtů
1. Revizoři účtů vykonávají dohled nad finančním hospodařením Spolku. O výsledcích revizní činnosti podávají zprávu členské schůzi.
2. Revizor účtů nemůže být současně členem výboru.
čl. 10
Odbory
1. Odbor Spolku může být vytvořen v kterékoli obci, dohodnou-li se na tom nejméně
tři členové, z nichž jeden převezme funkci svolavatele.
2. Odbor pořádá pro členy Spolku i veřejnost přednášky, exkurze, vycházky a výlety
v souladu s účelem Spolku.
3. Odbor není pobočným spolkem.
čl. 11
Hospodaření
1. Spolek získává prostředky potřebné k naplňování svého účelu:
a) z členských příspěvků,
b) z darů,
c) z úrokových výnosů,
d) z případných dotací.
2. Finanční prostředky Spolku mohou být užity jen pro činnosti v souladu s jeho
účelem.
čl. 12
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Zrušují se dosavadní stanovy Zeměpisného sdružení.
2. Předseda, členové výboru a revizoři účtů, zvolení členskou schůzí Zeměpisného
sdružení dne 12. 2. 2015, pokračují ve funkcích podle těchto stanov.
3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, o spolcích.
4. Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 12. 9. 2015. Účinnosti nabývají dnem
zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.
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