Stanovy
Eye-T.cz, z. s.
Článek I
Název, působnost a sídlo
1. Název: Eye-T.cz, z. s.
2. Působnost: Česká republika
3. Sídlo: Pod Městem 276, 542 32 Úpice

Článek II
Charakter spolku
1. Eye-T.cz, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Spolek je dobrovolným, nezávislým a nevládním spolkem občanů, v němž se sdružili zrakově
postižení uživatelé a zastánci náročných elektronických kompenzačních pomůcek na bázi ICT
pro zrakově postižené a jejich příznivci k aktivní činnosti na jejich využívání, propagaci,
popularizaci, rozšíření a rozvoj, a k zajišťování potřebných aktivit v této oblasti.

Článek III
Hlavní cíle
1. Hlavními cíli spolku jsou:
a. přispívání k lepšímu začleňování zrakově postižených do společnosti prostřednictvím
moderních informačních a komunikačních technologií (ICT),
b. technické poradenství a pomoc v oblasti náročných elektronických kompenzačních
pomůcek pro zrakově postižené,
c. provozování vzdělávacího zařízení,
d. osvětová, poradenská a vzdělávací činnost,
e. zpřístupňování informací a pomoc při zpřístupňování počítačových aplikací,
f.

vydávání letáků, brožur, manuálů, publikací aj.,

g. překládání z/do cizích jazyků ve prospěch zrakově postižených členů a jejich příznivců
za účelem překonání této jazykové bariéry zejména v přísunu informací,
h. správa a údržba webových portálů, počítačových sítí a e-mailových konferencí
spolkem zřízených,
i.

vyhledávání a testování pomůcek překonávajících bariéry vzniklé v důsledku těžké
zrakové vady a zprostředkování jejich získání.
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Článek IV
Členství
1. Členem spolku se může stát každá zrakově postižená fyzická osoba starší 15 let, příznivec této
komunity nebo právnická osoba zastoupená svým statutárním orgánem, přičemž je vždy
podmínkou jejich souhlas se stanovami spolku a s cíli v nich uvedenými.
2. O členství ve spolku se žádá písemnou formou. Přihlášku lze zaslat běžnou nebo
elektronickou poštou. Členství schvaluje Výkonná rada spolku na svém nejbližším zasedání po
dni podání přihlášky.
3. Člen spolku má právo:
a. účastnit se zasedání členské schůze spolku,
b. volit a odvolávat orgány spolku,
c. být volen do orgánů spolku, dosáhl-li plnoletosti nejpozději v den voleb,
d. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e. podílet se na praktické činnosti spolku.
4. Člen spolku má povinnost:
a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,
b. platit řádně a včas členské příspěvky, jsou-li členskou schůzí stanoveny,
c. hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody, nařízení a předpisy a
nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
d. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, je-li do nich zvolen.
5. Členství ve spolku zaniká:
a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení Výkonné radě spolku,
b. úmrtím člena (u právnické osoby jejím zánikem),
c. zánikem spolku,
d. vyloučením člena Výkonnou radou v případě, že člen opakovaně porušuje stanovy
spolku nebo jedná v rozporu se zájmy spolku.
6. Členská schůze může schválit čestným členem spolku každou osobnost z oblasti vědy,
kultury, politiky, školství aj., která souhlasí a podporuje cíle spolku. Čestný člen nemá žádná
práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. Při jmenování přebírá
jmenovací listinu čestného člena spolku.

Článek V
Organizační struktura
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Ta se schází podle potřeby, nejméně však
jednou ročně, aby:
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a. projednala a schválila případné změny a doplňky stanov,
b. zvolila na pětileté funkční období orgány spolku – předsedu, místopředsedu,
pokladníka a revizora hospodaření, popř. tyto orgány odvolala,
c. schválila zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předchozí období,
d. zavedla nebo zrušila členské příspěvky, případně stanovila jejich výši,
e. schválila, případně zamítla jmenování čestných členů spolku,
f.

rozhodla o zániku spolku.

2. Členskou schůzi spolku svolává předseda. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí
zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá předseda
spolku náhradní členskou schůzi nejpozději do šesti týdnů ode dne původního konání. Tato
náhradní členská schůze je pak usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Na
náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad
původního zasedání.
3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
4. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné, každý člen hlasuje osobně.
5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí tříčlenná Výkonná rada. Členy Výkonné rady se
automaticky stávají předseda, místopředseda a pokladník, které na období pěti let na svém
zasedání zvolila členská schůze. Členové rady mohou být pouze fyzické osoby z řad členů
spolku. Členové rady mohou být voleni opakovaně. Žádný člen Výkonné rady nemůže být
současně členem jiného orgánu spolku.
6. Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda může zmocnit k jednání jménem spolku
kteréhokoli člena Výkonné rady. V případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci,
zastupuje ho v plném rozsahu jeho práv a povinností místopředseda spolku.
7. Revizor hospodaření je dozorčím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské
schůzi. Revizor hospodaření je volen členskou schůzí na období pěti let. Revizor hospodaření
nemůže být současně členem jiných volených orgánů spolku.
8. Revizor hospodaření vykonává dohled nad hospodařením spolku. Kontrolu provádí alespoň
jednou ročně. O výsledcích revizí vytváří souhrnnou zprávu, kterou předkládá členské schůzi.

Článek VI
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2. Příjmy spolku tvoří zejména:
a. členské příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny,
b. dary a příspěvky fyzických i právnických osob,
c. dotace, subvence, granty,
d. dědictví nebo odkazy,
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e. případná vlastní hospodářská činnost.
3. Za hospodaření spolku odpovídá Výkonná rada.
4. Hospodaření spolku je kontrolováno revizorem hospodaření.

Článek VII
Zánik spolku
1. Spolek zaniká v souladu s ustanoveními § 168 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Spolek zaniká rozhodnutím soudu v souladu s ustanovením § 268 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Spolek zaniká sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze, přičemž k tomuto
rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinová většina přítomných členů.

Článek VIII
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.

V Úpici dne 18. září 2015
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