STAI§ovY
spolku

Fórum zdtavé ýživy, z.s.
pteambule
Sanovy spolku Fórum zdtavéoyžioy, z.s. byly píij"ty v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občansbým
zákonkem, ve zněni pozdějšíchpředpisů.
I.
yšeobecrrá u§tanovení
(dále |en spolek F7;Y je dobtovolný zájmovy spolek
1fuž*ý k uspokoiování a naplňování společaých zájmi ieho členů,kter"ý působíla území.
Ceské rcpubliky.

1. Spolek Fórum zdnvé výžívy,z.s.

u.

Název a sídlo

1. Spolek nese tázev Fórum zdtavévýživy, z.s..
2. Iáentifikační číslo$ČO) spolku je26541921.
3. Sídlem spolku ie: Thomayetova nemocnice, pavilon G4, Vídeňskí800, Pnha 4 - KíČ,
PSC 140 59

nI.

Úeet spo[nr

1. Úč.bm spolku

FZ}I je tozšňovánimyšlenek zdravého ávo'ního stylu a owěta v oblasti zdtavé
výžívy,včetně poiádánt školenía §emiírářů a owětoqých aká a pondenství voblasti zďtavé

2.

3.

4.

,Ýžn"y.

Učel spolku FZY je naplňován zeiménaprosďednicwím následuiících ánností:
- spoluptáce s médii šfuokou vei§nosti odbomílry a otglny státní správy z,a íčelem
sezlánreni , oYrl"dky wýzkumu a nowých poznatků v oblasti zďravébo životníhostylu
a jeiichpřenesení do ptaxe,
- rcahzace projeknl zaměřaých především ll zdravé stravovací oáoyW, na dzikové faktory
kardiovaskulámích chorob, nazdtavý žtvoai styl a wýchovu vybtaných cílových skupin.
§polek je dáIe optávněn vyví|et vedleišíhospodářskou ánnos! která podporuje hlavní činnosti
spolku a ie v souladu s účelemspolku. Takovou vedleiší hospo.l{řskou ánností spolku isou:
- wýroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 7 až 3 živnostenského zákona
Získ z činnosti spolku |ze potůit pollze pto spolkovou činnost, včetně spúvy spolku.

/
Iv.

Čknstvíve spolku
7.

2.

3.

4.

6.

7.

Členstvíve spolku FZY se děIí na členstvííádfléa členstvíčestrré.
Rlíd"rrr členem spolku FZY mtůebýt íyzická osoba, která splňuie následuiícípředpoklady:
- ie plně svéprávná,
- je bezúhonná
; podala písernnou přihlášku abylapř|lata jako řádný člen spolku
Rídným členem spolku FZY m.iuže býrt i právnická osoba za předpokladre, že statutámí otgán
takové ptávnické osoby splňuie poclmínku plné svéprávnosti a porlt,ínku bezúhonnosti.
O pfiieú za iádlébo člena spolku tozhoduie správní rada spolku_ Spolek zapíše bez zbytečného
orlkladu d9 5g2natnu členůspolku takovou ýzickou á ptávnickou osobu, které vzniklo řádgé
členstvírozhodnutím sptávní tady. Sptávní rada je optávněna odnnítnout přiblášku zájemce
o členstvíi bez uvedení důvodu. Rozhodnutí o přiietí á odmítnutí pfihlášky se zájemá
o členstvídoručuje písemně, a to do jednoho měsíce od dotučenípřihlísky sptávní radě.
Přistupuiící í^dný člen spolku musí ptohlástt" že přistupuie ke stanovám §polku a musí uhndit
gříslušnépoplztlíy.
Cestným členem spolku FW miůe být íyzícká nebo právnická osoba, ktetá se wýznamně
zaskolžila o dosahování účeluspolku FZV podle těchto stanov nebo podobného účelu.Cestné
členstvíuděluje sptávní rada s títn, že s udělením čestnéhočlenstvímusí nawhoylná fy,Ácká
nebo ptávnická osoba ptoievit předchozí souhlas.
Cestné členstvía iádlé členstvíse vzájemně vylučuji t1. iádný člen nemůž.bYt současně
čestným členem a naopak. Čestný člen má pouze ta pnva a povinnosti, ktetá isou uvedena
v čLínkuV. odst. 1, písm. a) těchto stanov. Cestné členstvímuŽe být odebtáno rozhodnutím
správní rady nebo se iei můžečestný č|envzdát v,ýďovným prohlášením, doručeným správní
radě. Cestný člen se mížestÁtíádným členem spolku FZY,v takovém případě čestnéčlenství
zaniká ke dni vzniku řádného členství. Cestné členswídÁle zaníká smrtí Szické osoby, zánikem
právnické osoby, anebo zblvenim či omezením svéptávnosti.
Rrídnéčlenstyíve spolku zan7ká:
- smrtí fyzrcké osoby ázállkemprávnické osoby bez právního nástupce,
- 2$aygnkr. nebo omezením wéprávnosti,
- píavomocným odsouzenírn za únyslný trestrrý čin spáchaný v souvislosti s wýkonem

-

ónnosdve spolkq

doručenímpísemného oznámeni člena o vystoupef,í ze spolkr:,
vyloučenímze spolku tozhodnutím shronáždění členůa to v případě, že čIen spolku
opakovaně a přes výsttahu potušuje stanovy spolku. K tozhodnutí o vyloučeníčlena ie
třeba dvoudetinové většiny hlasů všech členůspolkuzánjkem spolku.

v.

Ptáva a povinno§ti členůspolku

1.

Členovéspolku maií následuiióptáva:
a) účastnitse činnosti spolku a přispívat podle ,oý.h znatosÚ.- schopností a dovedností
k dosahování cflů spolku * zákl^,dnÁo účeluspolku,
b) uplatňov* l předk7ádat své vlastní názory, návrhy, dotazy i kfitiku v íalrra vŠechorgánů
spolku, vznášet dotazy a připomínky vůá zvoleným firnkcionářům a vyžadovat od nich
píslušnouodpověď' souviseiícís jeiich ónností v rámci spolku,

c) požadovat informace L ryáw o činnosti a hospodďení všech orgáilů spolku, o zámětecb.
a aktivitách spolku,
d) tozhodovat ve věcech spolku a účastnitse na jeho hospodaření a sptávě,
e) volit otgány spolku a být voleni do všech orgáoů v rámci spolku_

2.

Členovéspolku jsoupovinni
a) dodržovat obecně závazlé pávntpř"dpi"y, kteté se týkajilejkh, ánnosti ve spolkr4
b) doddovat stanovy a dalŠÍvnitřní př.dpiry spolku,
c) n*pomáhat ónnosti spolkra
d) svědomitě plnit úkoly vypl'yvajiá ze §tanov, vnitřních nebo pfiiatých směrnic a píilatych
rozhodnati otgánů spolhr,
e) podle wébo ne|lepšíbo vědomívykonávatčinnostv oqgánech spolku.
f) šetřiq chtágtt a zvetebovat rnaietek spolku,
g) řádně a včas plaút člensképříspěvky, případně iiné poplatlcy souvisejícís členstvíma činností
ve spolkr:" pokud o tom tozhodlo shtomáždění členůspoiku.

YI.

Čtenst e příspěvlqy

1. Čbnsképří,rpěoky isou iedaou ze

základnicb, povinností ádného člena spolku, pto néjž
představuií nedílnou součást finančních příimů. Yýši členshých příspěvk;ů stanoví shtom:{ždění
členůspolku, a to f,Ak"ždý tok na zátHadě návtbu správní tady spolku-

YI.
Otgríny spolku
1.

OrgÍrnry

,)

spolku FZV isou_
shromáždění členůspolku

b) spávnírada

2. Nejvyššímotgánem spolku ie shtomáždění členůspolkra které je tyořeno všemi členy spolku.
3. Funkce v orgánech spolku isou čestné3 "n, že za výkot funkce muže být tozhodnutím
shtomážděnt člerrůspolku pilznána přiměřená odměna a nábra;da botových

Ýd"iů.

YII.

§hromáždění členůspolku
7. ShtomáĚdění členůspolku svolává sptávní tada nejméně iednou do rcka. Když o to požádá
alespoň poloviaa členůspolkr4 ie správaí tada povinna wolat shtomáždění členůspolku
do dvou měsícůod doručenížídastowolání
2. Shtclmáňdění členůspolku tozhodu|e o všech zíkladnich oázkích a do ieho působnosti náneá

zejméaa:
volba a odvoláváničlenů správní tady a členůostatnícb otgíntt
- možnost rušit nebo měnit tozhodnutí správní tady
- schválení členských příspěvků l jelíchplatnost
- schváleníy.íšeprům&nérráhrz;ďy za ánnostve fuflkciv otgánech spolku
- schvďování staf,ov, včetně jeiich změn
- schvalování vnitiní otganizace spolku
-

tozhodování o ukončeníčinnosti spolkra o znlšeni spolku či o jeho přeměně
rozhodování o vyloučeníčlena spolku v pfipadě, že jeblo ieánÁní je v rczporu se stanovami
- schvalování zásad hospodďení spolku a.následná kontrola
- schvalování tačnizptávy o hospodaření spolku
- schvalování tozpočru a hospodaření na příslušnéobdobí
- schvalování zásad rczďěIováni fi nan čníchzdrojů
- pto|erln4ní zptáv sptávní rady
- tozbodování o da§ích otánkácb, kteté sí shomáždění členůspolku vybradí
3. Shromáždění členůspolku svolává spúvnírada spolku písemnou pozvánkou zaslanow poštou
nebo e-mailem všem členůmspolkrr, a to ve lhůtě nejméně sedm dnů před konáním
shtomáždění . z pozvánky musí blýt ziejmé tnísf6, čas a pořad zasedání
4. K^ždý člen spolku je optávněn účastnitse zaseÁáni shromáždění a požadovat a dostat na něm
vysvětlení zůežitostíspolku, vzab;qe-li se požadované vysvětlení k předmětu zesedáni
sbrom:áždění členůspolku. Clen spolku můžepísemně pověfit iiného áena spolku, aby jej
zastupoval nasbtomáždění členůspolku. Zastowpený člen spolku se považuie zapiltomného.
5. Shromáždění členůspolku je usnášeníschopné, je-Ii pfitomna nadpoloviční většina všech členů
spolku. K platnosti tozhodnutí je třeba souhlas nadpolovičnívětšiny hlasů členůspolku
pítomných v době usrrášení, přičemžkaždý člen spolku ná jeden hlas.
6. Statuámí otgán zajisti vyhotovení zípísuze zasedáni do třiceti dnů od ieho ukončefli. Každý
člen spolku ie oprávněn nahlížetdo zápisu ze zasedán; a to v sídle spolku po předchozí
písemnéžádosi.
-

vlu.

Sptávní tada
1.

2.

J.
4.

5,

6.
7.

Spávní tada ie statutámím otgánem spolku- Správní ruda má tři členy a sHádá se z předsedy

spolku, taiemníka spolku a hospodáře spolku.
Jménem správní tady jedná samostatně předseda spolku nebo samostatně taiemnft spolku.
Podepisování za spolek se prcvádí tak" že předseda spolku nebo aiemník spolku připoií svuj
podpis kvytštěnému nebo napsanémulárvw spolku s uvedením své funkce.
Sptávní tadaiídi ónnost spolku mezi shronážděními členůspolku.
Jiný člen sptávní ndy nebo iiný člen spolku m:ůžeza spolek ierlnat na zákledě písemnéplné
moci udělené správní radou. Pfi zastupování spolku nesmí přektoát své pověření ani iednat
ptoti zájma spolkra iinak odpovídá za yzniklolu škodu. Pověření 7qniká ztíátov funkce,
uplynutím lhůty, na kteté bylo vystaveno nebo účelr:,pro kteqý bylo vystaveno.
Správní rzrda je volena shtomážděním členůspolku na funkáú období pěti let. Opakovaná
volba jemožná.
Sptávní tada se scbázi zpravtdla třiktát do toka. Schůze sptávní tady svolává předseda spolku
nebo tajemnft spolku.
Správní rada je usnášeníschoplá za pítomnosti všech ieií,ch členů.K páietí rozhodnutí sptávní
re'dy je ďeba nadpoloviční většiny všech členůsptávní tady. V pípadě tovnosti h'|asů tozhoduie
b-las předsedy spolkuDo působnosti správní rady nÁležizelména:
- Uzeníčinnosúspolku
- qýkon usnesení shtom4žděníčlenůspolku
- svolávání skomáždění členůspolkr:, piíptava píogfamu zasedáaí, zptacovási zápistl

-

o zea'edáni

rozhodování o pfriítnání now.ých členůspolku a vedení seznamu čleoůspolku
hospodaření s ptostředky spolku

/
-

sptáva maietku spolku
piípruva. návrhu tozpočtu prc daný kalendářní

to\

předložent závěrky,wýsledovky, event daňových pf,zrrán\
získáváni finenčníchptostředků
tealizace opadení nezbytnýchk zajlštěni činnosd spolku
zpncováni zptávy o své Činnosti, včetně infotmování členůspolku o ónnosti spolku
nz shromáždění členůspolku
- rozhodovánive všech ostatních záležitostech a věcech, které nebyly svěřeny do pravomoci
iiného otg"ánu spolku,
9. Správní rada odpovídá za svou činnost shronáždění členůspolku.
1 0. Sptávní nda voh a oďvolává
z řad swých členůpředsedu spolku , tapmní&ra spolku a hospodáře
spolku.
11. Předseda spolku vykonává odborný dohled aad činnostíspolku, zastupuje spolek v jednáních
s orgány státní správy, zdtavotnickými zqlizenírnj 7 sponžoíy. Předseda spolku ie optávněn
v případě wé nepřítomnosd pověřit zastupováním jiného člena sptávní tady na záHadě
písemné plné moci.
72.Taiemnk spolku ffdí arlministrativní zůežitosu,vztahy smédii a vykorrává neodkladrrá
tozhodnutí mezi zasedáf,iírll- správní tady. Tajemnft spolku své |ednání konzultuie s předsedou
spolku a v případě neshody rozhodne správní mda.
13. Hospodář spolku odpovídá zlvedeniúčetnictvíspolku.
14. I<aždý člen správní rzdy je povinen po ukončenísvé činnosti do 30 dnů předat funkci svému
nástupci.
15. Sptávní ndzvede seznam členůspolkq ato:c. elektronické formě. Sptávní radaptovádtzápisy
a úfr^zy ze sezf,aírrw členůbez zbytečnéhoorlkladu po přiietí nového člena, nebo po zántku
členstvísávajícftto člena. Seznam členůspolku není veřeině přístupný. Clen spolku ie oprávněn
požádat o nahlédnutído seznamu členůa máptávo obdržet v.ýpis ze seznamu členůobsahuiící
údaie o své osobě.

Ix.

Hospodďení spolku
1.

Spolek je oprávněn nablfuat v sot,ladu
vlastnictví movitý i nemoviry maietek
Majetek spolku woíi zejména:

a)
b)
.)
d)
")
0

člensképříspěvky
dotace státních
"fg"nů
sponzorské dary
hmotný maietek spolku

s

obecně závaztýtni právními předpisy do svého

prostředky získnéotganizováním fir;ných aktivit v úmci cílůa v souladu s účelemspolku
ga:tnq afrnančnipodpory
J. Spolek sestavuje vlastní tozpočet4. Maietek spolku musí být členy a otgány spolku sptavován s péá řádného hospodáře
a v souladu se zásadami řádného hospodďení. Za, hospodaření s maietkem spolku a vedení
účetnictvíodpovídá sptávai tada.
Výdaje souviseiícís činnostíspolku jsou hrazeny zejména z maietku spolku.

)L

Zrušeníazánik §polku

1.

7,rušeat a 7ánik spolku se iídíust § 268 a nísl. zákona č.89/2012 Sb., občan§kého zákonftu,
vpiatném znění

)il.
závétečrná usta]novení

l nabývaji úánnosti
jejich schválením valnou htomadou_
2. Tyto Stanovy zceh a úplně nahr:z;'{i veškeá předchoá znént stanov spolkt1 a to s úónností
ke dni kon4ní vďné htomady.
7.

Tyto Stanovy byly ptojednány na valné hromadě konané dne 14. 3.2016

YPtaze dne 14.3.2016
Doc. M[IDt.JanP

C§c. - předseda spolku

