Článek 1. Úvodní ustanovení
1.1.

Název Spolku: cats2cats z.s. (dále jen Spolek),

1.2.

Sídlo Spolku: Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00
1.3.Charakter Spolku: Jedná se dobrovolný a nezávislý Spolek osob vedených společným zájmem
podpory postavení žen a diverzity vzniklé dle Občanského zákoníku č. § 214–302 Sb., v
platném znění.

1.4.

Spolek je zakládán na dobu neurčitou.

Článek 2. Cíle činnosti
2.1. Poslání: Posláním Spolku je posilování postavení žen a dívek.
2.2. Hlavní cíl: Cílem Spolku je identifikace a zavádění inovací, tvorba a realizace strategií,
programů a projektů za účelem posilování postavení žen a dívek, zajištění rovných příležitostí žen a
mužů, podpora rozvoje, spolupráce, stability a prosperity globální společnosti. Cílem Spolku je dále
podpora rozvoje a spolupráce občanských organizací, komerčních subjektů a orgánů veřejné správy
v České republice i v zahraničí a rozvíjení nových konceptů zvyšujících vyšší zapojení žen do
rozhodování a vyšší finanční nezávislosti žen.
Spolek svou činností napomáhá k prosazování veřejně prospěšných cílů a k udržitelnému rozvoji.
2.3. Základní typy činnosti Spolku tvoří:










Tvorba a realizace strategií, programů, projektů a výzkumů.
Vzdělávací aktivity a propagace moderních vzdělávacích systémů.
Identifikace a rozšiřování nástrojů pro rozvoj rovných příležitostí žen a mužů.
Podpora rozvoje vědy a výzkumu, jejich medializace, popularizace a osvětová činnost.
Podpora rozvoje filantropie, společenské odpovědnosti firem a sociálního podnikání.
Realizace informačních, vzdělávacích a aktivizačních kampaní.
Podpora propojení a spolupráce organizací a institucí v Evropské Unii a ve světě.
Organizace konferencí, prezentací, seminářů, přednášek, výstav, koncertů a jiných typů
akcí.
Poradenská a konzultační činnost.

2.4. Doplňkové typy činností Spolku tvoří:
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Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí.
Konzultační činnost.
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej.

Článek 3. Členství ve Spolku, práva a povinnosti členek/ů Spolku
3.1. O členství ve Spolku se může ucházet každá právnická osoba i zletilá fyzická osoba, včetně osob
s bydlištěm či sídlem mimo území České republiky, která souhlasí s posláním, cíli, činností a
stanovami Spolku.
3.2. Členství ve Spolku je dobrovolné, všechny členky (i členové) Spolku jsou si rovny a mají stejná
práva a povinnosti.
3.3. Členky a členové Spolku jsou přijímáni rozhodnutím Rady Spolku na základě své písemné i
elektronické přihlášky dostupné na webových stránkách Spolku. Hlasování o členství nové
kandidátky/ta probíhá na zasedání Rady Spolku nebo per rollam (elektronicky). Na členství ve
Spolku není právní nárok. Rada Spolku vede seznam členek/ů Spolku a průběžně jej aktualizuje.
Členky/nové spolku souhlasí, že Rada Spolku bude nakládat s jejich osobními údaji (např. jméno,
příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého
bydliště, telefonní spojení domů, do zaměstnání apod.) dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
3.4. Za podmínek vymezených těmito stanovami má každá/ý členka/en Spolku právo účastnit se
Valné hromady Spolku, volit a být volena/n do orgánů Spolku, vyjadřovat se a uplatňovat své návrhy
k činnosti Spolku a jeho orgánů a v této souvislosti vznášet připomínky či dotazy. Členky/ové Spolku
vykonávají svá práva týkající se kontroly činnosti Spolku především na Valné hromadě Spolku, mimo
Valnou hromadu mají právo se písemně obracet na Radu Spolku.
3.5. Každá/ý členka/en Spolku je povinna/en jednat v souladu s posláním Spolku a v souladu s jeho
zájmy, je povinna/en dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů Spolku. Každá/ý členka/en Spolku je
povinna/en řádně a včas platit roční členský příspěvek na činnost Spolku ve výši, kterou každý rok
určí svým rozhodnutím Valná hromada. Členské příspěvky jsou příjmem rozpočtu Spolku. Členský
příspěvek na každý kalendářní rok je splatný ke dni 31. prosince toho kalendářního roku, za který se
platí.
Článek 4. Zánik členství ve Spolku
Členství ve Spolku zaniká
a) vystoupením, které je účinné dnem doručení podepsaného oznámení člena/ky
Spolku o této skutečnosti do sídla Spolku,
b) vyloučením, o kterém na návrh Rady Spolku rozhoduje Valná hromada Spolku z
důvodů hrubého porušení těchto stanov,
c) nezaplacením členského příspěvku za dobu delší než 2 kalendářní roky; v tomto
případě bývalého/ou člena/ku Spolku o zániku jejího členství písemně nebo
elektronicky vyrozumí Rada Spolku bez zbytečného odkladu poté, co se o zániku
členství dozví,
d) úmrtím člena/ky, která je fyzickou osobou,
e) zánikem člena/ky, která je právnickou osobou.
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Článek 5. Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
a) Valná hromada
b) Rada Spolku
c) Kontrolní komise

Článek 6. Valná hromada
6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena přítomnými členkami/ny Spolku.
Každý/á členka/člen Spolku má jeden hlas. Na pozvání Rady Spolku se mohou Valné hromady bez
hlasovacího práva účastnit také další osoby, které nejsou členkami/ny Spolku, kterými mohou být
především veřejní/é činitelé/ky, odborníci/ice v oboru, klienti a klientky Spolku či zaměstnanci a
zaměstnankyně Spolku. Valné hromady se vždy mohou bez hlasovacího práva účastnit i členové/ky
Rady Spolku, které/ří nejsou členkami/ny Spolku.
6.2 Valná hromada se koná podle potřeb nejméně však jednou za kalendářní rok.
6.3 Zasedání Valné hromady svolává Předsedkyně/a Rady Spolku. Valnou hromadu je oprávněn/a
svolat i jakákoliv/jakýkoliv členka/en Rady Spolku v případě, že Rada Spolku není nejméně šest
měsíců schopna se řádně usnášet na svých zasedáních.
6.4 Rozhodnutí Valné hromady se přijímá hlasováním.
6.5 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců/zástupkyň
všech členek/členů Spolku. Není-li Valná hromada usnášeníschopná, svolá Předsedkyně/předseda
bez zbytečného odkladu náhradní Valnou hromadu. K přijetí rozhodnutí Valné hromady je potřeba
prosté většiny všech přítomných členek/členů Spolku, s výjimkou rozhodnutí o zrušení Spolku, ke
kterému je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členek/členů Spolku. Hlasování Valné hromady
je možné i per rollam.
6.6 Valná hromada zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

projednává a schvaluje účetní uzávěrku za uplynulé období
schvaluje výroční zprávu
volí a odvolává členky/členy Rady Spolku
volí a odvolává členky/členy Dozorčí komise
schvaluje změny Stanov
rozhoduje o zrušení Spolku
projednává a schvaluje jednací a schvalovací řád Valné hromady,
schvaluje případné odměňování členek/členů Rady Spolku v souvislosti s výkonem této
funkce,
je pravidelně seznamována se záležitostmi souvisejícími s činností Spolku formou zprávy o
činnosti předkládané Valné hromadě Radou Spolku (zejména v těchto oblastech: strategický
plán, výsledky hospodaření, přehled činnosti).
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6.7 Z Valné hromady je pořízen zápis. Zápis z Valné hromady podepisuje zvolená předsedkyně/da
Valné hromady a zapisovatelka/l, jeho vyhotovení zajistí Rada Spolku nejpozději do 21 dní ode dne
konání Valné hromady. Přílohy k zápisu z Valné hromady tvoří listina přítomných členek/ů Spolku
spolu s dalšími listinami či jinými podklady, které byly na Valné hromadě projednány.
Článek 7. Rada Spolku
7.1. Rada Spolku má nejméně tři členky/členy, maximálně však devět členek/nů. Počet členek/nů
je vždy lichý.
7.2 Za Radu Spolku jedná navenek jménem Spolku buď předsedkyně/da Rady Spolku, nebo jí/jím
pověřená zástupkyně/ce, přičemž takto jednající osoby v případě písemných právních úkonů
podepisují tak, že k napsanému či předtištěnému názvu Spolku či otisku razítka Spolku připojí své
podpisy s uvedením svých jmen a svých funkcí.
7.3 Funkční období Rady Spolku je 5 let.
7.4 Rada je nejvyšším orgánem Spolku a je oprávněna rozhodovat ve všech věcech Spolku, které
nejsou těmito stanovami nebo zákonem vyhrazeny Valné hromadě, a to zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

schvaluje rozpočet Spolku a účetní uzávěrku;
schvaluje strategii Spolku a kontroluje její plnění;
schvaluje výroční zprávu;
rozhoduje o výši členských příspěvků
navrhuje změny stanov;
jmenuje a odvolává výkonnou/ného Ředitelku/le, určuje její/jeho kompetence a stanoví
její/jeho odměňování;
g) schvaluje organizační řád Spolku;
h) schvaluje svůj jednací a hlasovací řád, který nesmí být v rozporu s těmito stanovami;
i) je svolávána nejméně dvakrát ročně svou/ým předsedkyní/dou (její svolání může iniciovat
rovněž Ředitelka/el Spolku);
j) Rada Spolku je povinna při své činnosti v nejvyšší možné míře dbát základních koncepčních
materiálů projednaných Valnou hromadou;
k) předkládá Valné hromadě zprávu o činnosti Spolku (zejména v těchto oblastech: strategický
plán, výsledky hospodaření a přehled o činnosti), v případě, že počet členů/ek Rady klesne
po vyčerpání všech zvolených náhradnic/ků na funkce členek/nů Rady Spolku pod 3,
provede Rada Spolku na zbytek svého funkčního období svým rozhodnutím kooptaci
potřebného počtu členek/nů.
7.4 Nestanoví-li tyto Stanovy jinak, zaniká funkce členky/na Rady Spolku smrtí, vzdáním se funkce,
uplynutím funkčního období, odvoláním. Členka/en Rady Spolku může být ze své funkce
odvolána/án Valnou hromadou, která se na odvolání musí usnést alespoň dvoutřetinovou většinou na
Valné hromadě přítomných členek/nů Spolek. Členky/nové Rady Spolku mohou být voleni
opakovaně.
7.5 Rada Spolku si ze svého středu volí předsedkyni/předsedu Rady. Předsedkyně/da Rady Spolku
řídí a organizuje činnost Rady Spolku jako celku, jednotlivými úkony může pověřit jinou/ného
členku/na Rady Spolku. V případě nepřítomnosti předsedkyně/dy Rady Spolku řídí zasedání jiná/ný
její členka/en určená Radou, nebo členka/en Rady Spolku nejstarší věkem. Předsedkyni/du Rady
Spolku může Rada Spolku kdykoli na svém zasedání odvolat, a to zejména v případě její dlouhodobé
neschopnosti řádně vykonávat tuto funkci. Rada Spolku dbá na obsazenost funkce předsedkyně/dy
Rady.
7.6 Předsedkyně/da Rady Spolku je statutárním zástupcem Spolku.
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Článek 8. Kontrolní komise
8.2 Úkolem Kontrolní komise je kontrola hospodaření Spolku.
8.3 Kontrolní má minimálně tři členky/ny.
8.4 Práva a povinnosti Kontrolní komise:
Kontrolní komise má za povinnost nejméně jednou do roka po uzavření účetnictví provést kontrolu
účetnictví. V rámci této kontroly se revizní orgán seznámí s prvotními doklady a smlouvami a se
správností jejich zaúčtování. Dále posoudí soulad nákladů se schváleným rozpočtem. O provedené
kontrole sepíše Kontrolní komise zprávu, kterou předloží Radě Spolku a Valné hromadě. Činnost
Kontrolní komise nenahrazuje profesionální audit.
8.5 Členství v Kontrolní komisi:
Kontrolní komisi volí Valná hromada Spolku. Volební období je pět let. Kontrolní komise vykonává
svojí funkci i po skončení volebního období až do zvolení nové komise.
Členkou/nem Kontrolní komise může být kterákoliv/ýkoli členka/en Spolku nebo expertka/expert
nominovaná/ný členkou/en Valné hromady s výjimkou členek/ů Rady Spolku a členek/ů Spolku,
které/ří jsou ke Spolku zároveň v pracovně právním vztahu.
Článek 9. Zásady hospodaření Spolku
9.1 Za účelem dosahování poslání a cíle činnosti Spolku hospodaří Spolek se svým majetkem, který
tvoří zejména movité a nemovité věci, pohledávky a jiná práva a další penězi ocenitelné hodnoty.
9.2 Zdroje příjmů (výnosů) Spolku mohou tvořit především členské a jiné příspěvky, dotace, granty
či jiné formy podpory, dary, dědictví a příjmy (výnosy) z vlastní činnosti a z vlastního majetku.
9.3 Spolek při nakládání se svým majetkem důsledně dbá zásad hospodárnosti a účelnosti.
9.4 Spolek hospodaří v souladu s rozpočtem Spolku, který na návrh Ředitelky/le Spolek schvaluje
každoročně Rada Spolku v případě absence pozice Ředitelky/le Spolku pak Předsedkyně/da Spolku.
Rozpočet Spolku schvaluje Rada Spolku minimálně jako rozpočet vyrovnaný a při jeho provádění a
při rozhodování o jeho případných změnách dbá na řádné a včasné plnění všech závazků Spolku.
9.5 S majetkem Spolku je oprávněna nakládat především Rada Spolku; Ředitelka/el Spolku a další
zaměstnankyně/ci Spolku jsou oprávněny/ni s majetkem Spolku nakládat v rozsahu a za podmínek
stanovených těmito stanovami a dalšími případnými vnitřními předpisy Spolku.
9.6 Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.
Článek 10. Další vnitřní přepisy Spolku
9.1 Rada Spolku je oprávněna svým rozhodnutím vydat, měnit a doplňovat vnitřní řád Spolku,
kterým v souladu s těmito stanovami blíže upraví vnitřní poměry Spolku, a to především způsoby a
organizaci činností Spolku, hospodaření a nakládání s majetkem Spolku, působnost a pravomoc
Ředitelky/le Spolku, vztahy pracovněprávní podřízenosti a nadřízenosti a postupy řízení.
9.2 Rada Spolku je oprávněna svými rozhodnutími vydávat, měnit a doplňovat i další vnitřní předpisy
Spolku; svým rozhodnutím může vydáním takového konkrétního vnitřního předpisu pověřit
Ředitelku/le Spolku.
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Článek 11. Zánik Spolku
Spolek zaniká způsoby uvedenými v zákoně.
Článek 12. Závěrečná a přechodná ustanovení
Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
V Praze dne 9. 12. 2014
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