STANOVY
Čl. 1
Název a sídlo
Název: Atmosféra, z.s.
(dále jen „spolek“)
anglický ekvivalent – The Atmosphere
Sídlo:

Vlnitá 18
Zlín - Velíková
763 14

Preambule:
Na pravidelném koloběhu přírody jsou závislá všechna stvoření. Tisícerými neviditelnými vlákny
vzájemného působení je člověk spojen se vším, co roste, kvete a dýchá. Putuj po březích řeky
a nech do své bytosti vstoupit energii jejího proudu. Naslouchej konejšivé hudbě vánku, jenž obrací
zeleno stříbrné listí, nasyť svůj zrak zlatem kvetoucí louky. Tvůj dech se prohloubí, srdce rozšíří.
Poslání:
Připravujeme zážitky pro rozvoj jednotlivců a skupin, vytváříme atmosféru k osobnímu růstu sebe
i ostatních.
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Čl. 2
Vznik spolku
Atmosféra, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
Atmosféra, z.s. je právním nástupcem Atmosféra, o.s., která vznikla schválením stanov
3.4.2003 – Č.j.: VS/1-1/53 472/03-R.
Čl. 3
Statut spolku
Spolek je dobrovolný, nezávislý, nepolitický sdružující členy na základě společného zájmu,
založený proto, aby byl veřejně prospěšný pro společnost.
Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
Čl. 4
Činnosti a cíle
Hlavní činností spolku je pořádání akcí s cílem rozvoje jednotlivců a skupin, vytváření
atmosféry k osobnímu růstu sebe i ostatních formou zážitkové pedagogiky.
Cílem spolku je rozvíjet a spoluvytvářet občanskou společnost, její angažovanost a občanské
vědomí. Spolek má zájem o rozvíjení pozitivních životních hodnot občanů tvořících
společnost.
Čl. 5
Členství
Členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba (zastoupená pověřeným
statutárním zástupcem), která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Pro fyzické osoby je
stanovená k udělení členství minimální věková hranice 15 let.
Členství vzniká potvrzením písemné přihlášky po kladném rozhodnutí výkonného výboru.
Dokladem členství je potvrzení o zaplacení ročního příspěvku v roce přihlášení. Zánikem
členství nevzniká nárok na navrácení ročního příspěvku ani jeho poměrné části.
Spolek může zřizovat zájmové kluby, jejichž členové mohou být mladší patnácti let. Na členy
těchto zájmových klubů se nevztahují práva a povinnosti členů spolku.
Členství ve spolku zaniká:
a.
vystoupením člena písemným oznámením výkonnému výboru,
b.
u fyzické osoby úmrtím člena,
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u právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem,
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
zánikem spolku.
Členové jsou každý kalendářní rok vyzváni k obnovení členství pro rok příští.
Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni „čestní členové “.

Čl. 6
Čestný člen
Je fyzická nebo právnická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o plnění cílů
spolku. Může jej volit valná hromada.
Čestné členství může být přiznáno i cizím státním příslušníkům, organizacím a institucím.
Čestní členové, pokud nejsou zároveň členy, jsou oproštěni od všech povinností členů,
přičemž požívají všech práv člena.
Návrh členů spolku o vzniku a zániku čestného členství schvaluje valná hromada spolku.
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Čl. 7
Práva a povinnosti členů
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Člen má právo zejména:
podílet se na činnosti spolku,
na přístup k informacím o činnosti spolku,
účastnit se hlasování na valné hromadě, splňuje-li všechny podmínky s tím spojené
volit a být volen do orgánů spolku, splňuje-li všechny podmínky s tím spojené
účastnit se tvorby a uskutečňování projektů vedoucím k cílům spolku,
podávat doporučení, návrhy valné hromadě a to i na změnu stanov.
Člen má zejména tyto povinnosti:
svědomitě dodržovat stanovy spolku,
aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
bez zbytečného odkladu oznámit změny osobních údajů, které jsou předmětem členské
evidence,
svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst spolku.
Čl. 8
Orgány spolku
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Orgány spolku jsou:
valná hromada
výkonný výbor
předseda
místopředseda
kontrolní komise
rozhodčí komise
Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich
jednání je upraven dále ve stanovách.
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Funkční období volených orgánů je jeden rok s výjimkou výkonného výboru, u kterého je
funkční období 2 roky. Nejdéle však do konání usnášeníschopné valné hromady
v následujícím
kalendářním roce, přičemž valná hromada se musí konat minimálně jednou ročně.
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Čl. 9
Valná hromada
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
Je svolávána předsedou spolku nejméně jednou za kalendářní rok.
K účasti na valné hromadě je předseda spolku povinen vyzvat písemnou nebo elektronickou
formou členy spolku nejpozději 14 dní před datem konání valné hromady.
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Jednání valné hromady řídí předseda spolku, případně jiný, výkonným výborem pověřený
člen spolku.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím
právem.
Hlasovací právo na valné hromadě má člen spolku, který byl po dobu předchozích dvou let
aktivní – tzn. účastnil se na produkci či realizaci nějaké akce spolku, nebo se podílel
na zajištění činnosti spolku. O členech spolku s hlasovacím právem rozhoduje výkonný výbor.
Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. Hlasy všech členů s hlasovacím právem jsou
rovné.
Valná hromada zejména:
dává podněty k hlasování o změně složení výkonného výboru (návrh musí podat nejméně
2/3 členů spolku),
přijímá rezignaci členů výkonného výboru s výjimkou předsedy a místopředsedy,
na základě čehož jedná podle bodu 9a,
dává podněty k hlasování o vzniku či zániku čestného členství (návrh musí podat nejméně
dva členové spolku),
rozhoduje o výši ročního členského příspěvku,
rozhoduje o změně stanov, zániku spolku a jeho sloučení s jiným spolkem,
schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční
uzávěrku hospodaření,
rozhoduje o zrušení členství a to zejména v těch případech, kdy člen:
I.
hrubě porušil stanovy spolku,
II.
neplatí příspěvky,
III.
poškozuje jméno spolku na veřejnosti.
Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže
pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení
nebo sloučení spolku s jiným je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny
přítomných členů.
Jestliže se přes opakované, nejméně trojí, svolání v průběhu dvou měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výkonný výbor. Druhá (několikátá)
výzva k účasti na valné hromadě však nesmí být podána dříve než den po konání poslední
nahlášené valné hromady. V případě převzetí pravomoci výkonným výborem je tento stav
platný do svolání a konání usnášeníschopné valné hromady.
Valná hromada přijímá a vylučuje čestné členy spolku.
Mimořádná valná hromada musí být svolána také vždy, když o to požádá minimálně třetina
členů nebo kontrolní orgán spolku a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi spolku.

Čl. 10
Výkonný výbor
Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě. Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
Členství ve výkonném výboru vzniká volbou na zasedání valné hromady na základě návrhu
na změnu obsazení výkonného výboru. Členové výkonného výboru jsou voleni na dvouleté
období, po kterém mohou opět kandidovat. Na první Valné hromadě po schválení těchto
stanov budou 3 členové výkonného výboru zvoleni na 2 roky a 2 členové výkonného výboru
zvoleni na 1 rok. Na každé další Valné hromadě bude dovolen potřebný počet členů.
Výkonný výbor je pětičlenný (předseda, místopředseda, 3 další členové výkonného výboru).
Výkonný výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 6x ročně.
K účasti na zasedání výkonného výboru je předseda povinen vyzvat zbylé členy výkonného
výboru písemnou nebo elektronickou formou nejpozději 10 dní před datem konání.
Výkonný výbor zejména:
volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
koordinuje činnost spolku,
zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
rozhoduje o započetí i ukončení členství.
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Výkonný výbor přebírá pravomoci valné hromady za podmínek viz Čl. 9 bod 11.
Výkonný výbor je oprávněn zastavit členství každému členu, který hrubým způsobem porušil
stanovy spolku a dopustil se jednání, které je v rozporu s cíli spolku.
Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů.
Výkonný výbor hospodaří se schváleným rozpočtem s péčí řádného hospodáře.
Výkonný výbor spolku rozhoduje o přijetí nového člena na základě písemné přihlášky.
Výkonný výbor přijímá rezignaci předsedy a místopředsedy z pozice člena výkonného
výboru. Ze stávajících členů zvolí výkonný výbor dočasného předsedu a místopředsedu. Ti
zastanou pozice předsedy a místopředsedy do nejbližší valné hromady. Výkonný výbor
oznámí rezignaci a výsledek hlasování zbylých členů valné hromadě.
Klesne-li počet členů výkonného výboru pod 3 členy, je výkonný výbor povinen svolat
mimořádnou Valnou hromadu a to do 30-ti dnů od zjištění této skutečnosti.

Čl. 11
Kontrolní komise
Dohlíží na činnost výkonného výboru.
Dohlíží, zda je výkon činnosti spolku v souladu se stanovami a právními předpisy.
Je tříčlenná a je volena Valnou hromadou.
Jejími členy mohou být členové i nečlenové spolku.
Zpracovává Kontrolní zprávu o činnosti spolku a o účetní závěrce.
Nadpoloviční většinou všech hlasů si volí svého zástupce – revizora.
Povinností revizora je předat valné hromadě Kontrolní zprávu.

Čl. 12
Rozhodčí komise
Rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy.
Je tříčlenná a je volena valnou hromadou.
Jejími členy mohou být členové i nečlenové spolku, kteří zároveň nejsou členy jiného orgánu
mimo valné hromady.
Nadpoloviční většinou si volí předsedu komise.
Na základě podnětu člena spolku nebo jeho orgánu doručeného písemně se rozhodčí komise
sejde do 30 dnů.
Své rozhodnutí dodá písemně valné hromadě a členovi či orgánu, který podnět podal, do 60
dnů od přijetí podnětu.

Čl. 13
Předseda výkonného výboru
1.
Předseda je statutárním zástupcem organizace. Naplňuje rozhodnutí výkonného výboru,
samostatně zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, uzavírá dohody a smlouvy o
pracovních poměrech pro spolek a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.
2.
Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výkonného výboru a plynulý chod spolku.
3.
Předseda svolává valnou hromadu.
4.
Předseda předkládá valné hromadě účetní závěrku.
5.
Předsedu volí výkonný výbor.
6.
Předseda musí mít čistý trestní rejstřík.
7.
Předseda svolává výkonný výbor.
Čl. 14
Místopředseda výkonného výboru
1.
Místopředseda je statutárním zástupcem organizace. Naplňuje rozhodnutí výkonného výboru,
samostatně zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, uzavírá dohody a smlouvy o
pracovních poměrech pro spolek a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.
2.
Místopředsedu volí výkonný výbor.
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Místopředseda musí mít čistý trestní rejstřík.
Místopředseda svolává výkonný výbor za nepřítomnosti předsedy.
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Čl. 15
Zásady hospodaření
Spolek hospodaří s movitým a i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
členské příspěvky,
příspěvky, dary a odkazy fyzických i právnických osob,
granty na úspěšně předložené projekty,
příspěvky a dotace vládních, nevládních institucí, domácích i zahraničních institucí,
příjmy z hlavní činnosti naplňující cíle spolku.
Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku. Hospodářskou činnost kontroluje kontrolní
komise.
Čl. 16
Zánik spolku a likvidace
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a.
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Spolek zaniká:
Spolek zaniká, jestliže o jeho zániku nebo sloučením s jiným spolkem rozhodne
dvoutřetinovou většinou přítomných členů valná hromada při účasti nadpoloviční většiny
členů spolku.
V případě nečinnosti spolku po dobu dvou let rozhodne o zániku spolku výkonný výbor.
Soudním rozhodnutím.
Majetek spolku:
přechází na právního nástupce určeného valnou hromadou,
vypořádá ho likvidátor určený valnou hromadou.
Likvidační zůstatek smí být použit jen k veřejně prospěšným účelům. Dojde-li k zániku
spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na:
c.
organizaci s obdobným posláním a cílem, jako má spolek Atmosféra, z.s.
d.
obec, ve které spolek působí
e.
kraj, do jehož správního obvodu spadá obec sídla spolku.
Čl. 17
Závěrečná ustanovení
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5.

Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád.
Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
Řádnými členy spolku se automaticky stávají zakládající členové.
První Valná hromada musí být svolána do 120 dnů ode dne vzniku spolku. Svolává ji
přípravný výbor.
Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy
účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí valnou hromadou
a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového
rejstříku.
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