
Centrum pro společenské otázky - SPOT, z.s.

Stanovy spolku 
Čl. 1. 

Název a sídlo 

Spolek Centrum pro společenské otázky - SPOT, z.s. (dále jen “Sdružení”) má své sídlo v 
Praze: Na spojce 510/11, 10100 Praha 10, anglický ekvivalent jeho jména zní: Centre for 
Social Issues - SPOT

 

Čl. 2 

Charakter Sdružení 

1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením - spolkem, 
vzniklým podle zákona. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Sdružení působí
na území celé České republiky. 

2. Veškerá činnost Sdružení je založená na snaze o nestrannost, nezávislost, otevřenost, 
nediskriminaci, demokratické rozhodování a efektivní řízení. 

Čl. 3 

Poslání Sdružení 

Sdružení provádí a podporuje výzkum v oblasti společenských věd a poskytuje poradenskou 
činnost v sociální oblasti, oblasti multikulturního soužití, rozvoje města a urbanistických 
politik s cílem nacházet a nabízet modely, koncepty a praktická řešení, které by napomáhala 
demokratickému, ohleduplnému a důstojnému soužití obyvatel měst.

 

Čl. 4 

Základní cíle Sdružení 

Základními cíli Sdružení jsou: 

a) otevírat a prohlubovat odbornou i veřejnou diskusi o současných problémech života ve
městech a regionech

b) analyzovat důsledky a možná rizika současných politik v sociálních, právních, 
ekonomických a kulturních oblastech, jejich dopady na kvalitu života a životní prostředí a 
vlivy na soužití mezi různými skupinami obyvatel



c) nabízet alternativu politik, které mohou vést k napětí ve společnosti a prohlubovat 
sociální konflikty, ohrožovat hodnoty kulturního dědictví, životního prostředí a jiné 
společensky cenné hodnoty

d) podporovat a rozvíjet demokratické, harmonické a trvale udržitelné soužití obyvatel 
měst a regionů v měnících se podmínkách digitální společnosti

e) hledat nové teoretické přístupy v oblastech zájmu sdružení, přičemž sdružení bude 
klást důraz na využití interdisciplinárního přístupu a kvantitativních metod výzkumu

f) napomáhat osobnostnímu rozvoji, zvyšovat odbornost a sociální status odborníků i 
veřejnosti, kteří se zabývají výše popsanými problémy

g) pěstovat výměnu zkušeností mezi odbornou a laickou veřejností

h) navazovat a rozvíjet mezinárodní vědeckou spolupráci

 

Čl. 5 

Formy činnosti Sdružení 

1. Hlavními (zájmovými) formami činnosti Sdružení jsou zejména: 

a) pořádání seminářů, přednášek, konferencí a výuky,

b) příprava odborných studií,

c) vydávání publikací a dalších materiálů, 

d) informační činnost a osvěta,

e) spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni.

2. Vedlejšími formami činnosti (výdělečnými) je zejména poradenská činnost.  

Čl. 6 

Členství ve Sdružení 

1. Členství ve sdružení je možné formou kandidáta členství, aktivního a čestného členství. 

2. Členem Sdružení může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Prvními členy
Sdružení se automaticky stávají členové přípravného výboru. Forma jejich členství je od 
počátku aktivní.  

3. Kandidát členství 

a) Kandidátem členství ve Sdružení se zájemce stává na základě schválení podepsané písemné
přihlášky Valnou hromadou Sdružení. O přijetí rozhoduje Valná hromada na svém nejbližším 
jednání. 
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b) Kandidát členství Sdružení má právo: 

i) účastnit se jednání Valné hromady, 

ii) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Sdružení, 

iii) podílet se na praktické činnosti Sdružení. 

c) Kandidát členství Sdružení má povinnost: 

i) dodržovat Stanovy, plnit usnesení orgánů Sdružení, 

ii) aktivně hájit zájmy Sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, 
které by byly v rozporu se zájmy Sdružení, 

iii) účastnit se jednání orgánů Sdružení, kterých je členem, a přispívat ke zlepšení jejich práce,

iv) zaplatit členský příspěvek. 

4. Aktivní členství 

a) aktivní členství vzniká na základě schválení podepsané písemné přihlášky Výkonnou radou
Sdružení. Podat přihlášku může kandidát členství Sdružení. 

b) aktivní člen Sdružení má shodná práva a povinnosti jako kandidát členství. Navíc má 
právo: 

i) volit orgány Sdružení a být volen do těchto orgánů, 

ii) nahlížet do všech dokumentů Sdružení, 

iii) na poskytnutí informací od výkonné rady o činnosti Sdružení. 

5. Členství ve Sdružení zaniká: 

a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze Sdružení, Výkonné radě, 

b) úmrtím člena Sdružení, 

c) zánikem Sdružení, 

d) vyloučením člena Sdružení Valnou hromadou, v případě, že člen i přes písemné 
napomenutí Výkonnou radou pokračuje v porušování stanov. K přijetí takového rozhodnutí 
postačí prostá většina hlasů přítomných členů Sdružení na Valné hromadě. 

e) vyloučením člena Sdružení Valnou hromadou v případě, že aktivity člena by byly v příkrém
rozporu s cíli Sdružení a mohly by poškozovat dobré jméno Sdružení a člen pokračuje v 
těchto aktivitách i přes písemné upozornění Výkonnou radou. K přijetí takového rozhodnutí je
třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů na Valné hromadě. 

g) každá z forem členství ve Sdružení zaniká též přechodem na jinou formu členství. 
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h) Členství zaniká též vyškrtnutím člena v případě jeho dlouhodobé nečinnosti, a jestliže člen 
nezaplatil členské příspěvky do stanoveného termínu a ani ve lhůtě 3 měsíce od upozornění. 

6. Valná hromada může přijmout za čestného člena Sdružení osobnost, která má výjimečné 
zásluhy v oblasti působnosti Sdružení a koná v souladu s posláním a cíli Sdružení. Čestný 
člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. 
Valná hromada může zbavit čestného člena členství. 

7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 
potvrzeného ukončení členství. 

8. Výkonná rada vede seznam členů Sdružení. 

9. Uvádí-li Stanovy dále pojem člen, rozumí se tím aktivní člen, pokud není výslovně 
stanoveno jinak. 

Čl. 7 

Orgány Sdružení 

Organizační strukturu Sdružení tvoří tyto orgány: 

A. Valná hromada, 

B. Výkonná rada, 

C. Poradní sbor. 

A. Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem Sdružení je Valná hromada jeho členů, která se schází nejméně jednou 
ročně. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Sdružení jako celku, 
zejména: 

a) schvaluje stanovy Sdružení a změny těchto stanov, 

b) volí jedenkrát za dva roky členy Výkonné rady a odvolává je,  

c) volí poradní sbor a odvolává jej. 

d) schvaluje zprávu o činnosti Sdružení za předcházející rok předkládanou Výkonnou radou 
vždy nejpozději do poloviny roku následujícího, 

e) určuje koncepci Sdružení a jeho cíle na příští období, 

f) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení člena, 

g) přijímá čestné členy Sdružení a zbavuje je členství, 
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h) rozhoduje o vstupu Sdružení do právnických osob, 

i) rozhoduje o členství Sdružení v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních 

j) rozhoduje o provozování kanceláře Sdružení, 

k) rozhoduje o zániku Sdružení, 

l) rozhoduje o výši členského příspěvku. 

2. Valná hromada může na svém nejbližším zasedání změnit či zrušit jakékoliv rozhodnutí 
výkonné rady Sdružení. 

3. Zasedání Valné hromady Sdružení svolává výkonná rada, a to tak, aby lhůta mezi svoláním 
a samotným zasedáním nebyla menší než dva týdny. Výkonná rada je povinna do 1 měsíce 
svolat Valnou hromadu, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Sdružení. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů za podmínky, že 
byla řádně a prokazatelně svolána v souladu se stanovami. Valná hromada rozhoduje 
nadpoloviční většinou přítomných členů Sdružení. Každý zúčastněný člen má při rozhodování
jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. O schválení přihlášky kandidáta člena Sdružení podle čl.
6 odst. 3, písm. a), o vyloučení člena Sdružení podle čl. 6 odst. 5, písm. d) a e) stanov, o 
změnách základního dokumentu Sdružení a o zániku Sdružení ve smyslu čl. 7 bod A,  odst. 1, 
písm. l) stanov rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů Sdružení. 

5. O rozhodnutích přijatých na zasedání Valné hromady Sdružení pořizuje jím pověřený člen 
Sdružení zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové Sdružení přítomní na zasedání 
Valné hromady. Součástí zápisu ze zasedání Valné hromady je prezenční listina přítomných 
členů. 

B. Výkonná rada 

1. Výkonná rada je výkonným orgánem Sdružení. Řídí činnost Sdružení mezi zasedáními 
Valné hromady a plní úkoly uložené jí Valnou hromadou. 

2. Členem Rady mohou být pouze aktivní členové Sdružení.

3. Výkonná rada je minimálně tříčlenná.

4. Rada může rozhodovat prostou většinou hlasů ve všech věcech týkajících se Sdružení, buď 
z vlastního podnětu, nebo podnětu člena Sdružení, na své schůzi nebo prostřednictvím 
hlasování elektronickou poštou, a to následujícím způsobem: 

a) Informuje všechny členy rady formou elektronického dopisu o záměru rozhodnout ve věci 
týkající se Sdružení; vyzve je přitom, aby v této věci vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas. 

b) v dopise musí být uvedena lhůta pro vyjádření, ta nesmí být kratší než 24 hodin. 
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c) v případě, že je členům rady známo, že některý z členů rady nemůže z technických důvodů 
dostávat elektronickou poštu, pokusí se jej kontaktovat telefonicky, a to tak, aby byl zjištěn 
projev jeho vůle ve vztahu k rozhodované věci. 

d) elektronický dopis člena rady s vyjádřením souhlasu či nesouhlasu, který je zaslaný ve 
stanovené lhůtě, je „jedním hlasem“ v elektronickém hlasování. 

e) hlas člena rady, který se v hlasování nevyjádřil, není chápán tak, že by se „zdržel 
hlasování“. 

f) rozhoduje se nadpoloviční většinou hlasů zaslaných ve lhůtě. 

g) člen rady, odpovědný za uskutečnění hlasování, provede sčítání hlasů po uplynutí 
stanovené lhůty pro vyjádření. 

h) rada postupuje v souladu se závěry hlasování. 

Pokud rada dodrží shora popsaný postup, považuje se rozhodnutí za rozhodnutí přijaté radou. 

5. V případě, že má věc zásadní význam pro další fungování Sdružení a nesnese odkladu, tedy
v situaci, kdy z časových důvodů není možné rozhodovat prostřednictvím elektronické pošty, 
jsou členové rady oprávněni rozhodnout o věci telefonicky. 

6. Rada nemůže rozhodovat ve věcech svěřených výlučně Valné hromadě, uvedených v v čl. 7
bod. A, odst. 1. písm. a), b), c), d), j) stanov. 

7. Rada je povinna o každém svém rozhodnutí informovat členy Sdružení prostřednictvím 
elektronické pošty, a to nejdéle ve lhůtě 1 měsíc od přijatého rozhodnutí.

 

C. Poradní sbor 

1. Poradní sbor je poradním orgánem Sdružení. Je složen z osobností, které znají činnost 
Sdružení a podporují jej. Členové Sdružení a jeho orgány konzultují s členy poradního sboru 
koncepční otázky dotýkající se celého Sdružení a jeho celkového směřování. Členové 
poradního sboru mají právo být pravidelně informováni o aktivitách Sdružení a mají právo se 
k nim vyjádřit. 

2. Poradní sbor tvoří minimálně 3 a maximálně 12 členů. Členy poradního sboru volí a 
odvolává Valná hromada. 

Čl. 8 

Programy Sdružení 

1. Valná hromada popřípadě Výkonná rada mimo zasedání Valné hromady může rozhodnout o
zřízení Programu Sdružení pro naplňování jednotlivých cílů Sdružení. Současně musí být 
určen název Programu. 
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2. Program je vnitřní organizační složkou Sdružení, která není samostatnou právnickou 
osobou a nemá právní subjektivitu. 

3. Při prezentování činnosti Programu lze používat jeho název, a to vždy s dovětkem 

„Centrum pro společenské otázky - SPOT, z. s.“ či jeho anglickým ekvivalentem „Centre 
for Social Issues - SPOT“.

 

Čl. 9 

Jednání jménem Sdružení 

Jednat jménem Sdružení ve všech věcech je oprávněn samostatně každý člen Výkonné rady. 

Čl. 10 

Hospodaření Sdružení 

1. Za hospodaření Sdružení odpovídá Výkonná rada. 

2. Příjmy Sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z 
činnosti v souladu s cíli Sdružení uvedenými v čl. 4 a v souladu s formami činnosti 
uvedenými v čl. 5 těchto stanov.

3. Výdaje Sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Sdružení uvedených v čl. 4 a v 
souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 5 těchto stanov. 

Čl. 11 

Způsob majetkového vypořádání při zániku Sdružení 

V případě zániku Sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na 
jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Sdružení.
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