STANOVY

CoderDojo Česká republika z.s.

I.
Základní ustanovení
1. CoderDojo Česká republika z.s. (dále též jako „spolek“) je právnickou osobou, která má formu
spolku vzniklého zápisem do veřejného rejstříku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších
předpisů.
2. CoderDojo Česká republika z.s. je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob.
3. Název spolku: CoderDojo Česká republika z.s.
4. Sídlo spolku: Na Vyhlídce 255, Měchenice, PSČ: 252 06.

II.
Cíl a účel činnosti spolku
1. Hlavní činnost spolku spočívá v naplňování společného zájmu, kterým je bezplatné vzdělávání
dětí a mládeže v oblasti informačních technologií. Cílem je umožnit mladým lidem detailnější
seznámení s informačními technologiemi, za účelem přípravy na budoucí povolání.
2. K naplnění uvedených cílů je pak spolek rovněž připraven spolupracovat zejména se
vzdělávacími institucemi, státními orgány, orgány územně samosprávných celků, s institucemi
Evropské unie, fyzickými osobami, právnickými osobami soukromého práva, včetně českých i
zahraničních neziskových organizací.
3. Spolek může též vyvíjet hospodářskou činnost jako činnost vedlejší, směřující k podpoře hlavní
činnosti nebo hospodárnému využití ve prospěch spolku. Spolek může v zájmu získání prostředků
pro rozvoj vlastní činnosti vstupovat do právnických osob či je zakládat. Vytvořený zisk může
být použit pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.

Článek III.
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami
a posláním spolku.
2. Podmínkou členství fyzické osoby je věk nad 15 let.

3. Člen spolku musí být šampionem nebo mentorem klubu zaregistrovaném na
www.coderdojo.com nebo se podílí na organizačním chodu spolku.
4. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada.
5. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
6. Členství ve spolku zaniká:
a. písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku;
b. úmrtím člena;
c. zánikem nebo zrušením právnické osoby, která je členem spolku;
d. zrušením členství správní radou.
e. hrubým porušením etického kodexu spolku, který je součástí přihlášky.
7. Dokladem o členství je členský průkaz vystavený správní radou.
8. Členství ve spolku přechází na dědice nebo na právního nástupce, a to se všemi právy a
povinnostmi, které jsou s předmětným členstvím spojeny. Dědic či právní nástupce
zakládajícího člena nabývá práva a povinnosti jako člen zakládající.
9. Členství ve spolku je dvojího druhu:
a. rozšířené členství;
b. základní členství.
10. Člen disponující základním členstvím dle ustanovení čl. III odst. 8 písem. b) stanov má právo
účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní, ovšem má pouze poradní hlas, ke kterému se při
konečném sčítání nepřihlíží. Jinak se základním členstvím jsou spojena všechna práva a
povinnosti dle stanov spolku stejná jako s rozšířeným členstvím.
Článek IV.
Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má právo:
a. podílet se na činnosti spolku;
b. účastnit se valné hromady;
c. volit orgány spolku;
d. být volen do orgánů spolku;
e. být informován o činnosti spolku.
2. Člen spolku má povinnost:
a. chovat se čestně a dodržovat stanovy spolku;
b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;

d. platit členské příspěvky, pokud jim tato povinnost bude uložena valnou hromadou
spolku;
e. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Článek V.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a. valná hromada;
b. správní rada;
c. revizor spolku.
2. Volební období orgánů spolku je 5 let.
Článek VI.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává předseda správní rady podle potřeby, nejméně však jedenkrát za
12 měsíců.
4. Valná hromada:
a. schvaluje stanovy;
b. schvaluje změny stanov;
c. volí a odvolává členy správní rady;
d. volí a odvolává revizora spolku;
e. rozhoduje o zrušení spolku.
5. Každý člen má jeden hlas, všechny hlasy jsou si rovny s výjimkou hlasu poradního.
6. Valná hromada se usnáší, není-li dále uvedeno jinak, nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů.
7. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů.
8. Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů
spolku.
Článek VII.
Správní rada
1. Správní rada je vícečlenným statutárním orgánem spolku. Spolek zvolil kolektivní formu
statutárního orgánu.

2. Správní rada má tři členy, jejichž funkce vzniká zvolením valnou hromadou.
3. Správní rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna většina jejích členů.
4. Správní rada rozhoduje ve sboru, přičemž k přijetí jejího rozhodnutí je potřeba všech hlasů
členů správní rady. S výjimkou případu specifikovaného v ustanovení čl. VII odst. 5 těchto
stanov, má každý člen správní rady jeden hlas.
5. Nastane-li při hlasování o daném návrhu situace, že stejný počet členů správní rady hlasoval
jak pro jeho přijetí, tak i proti jeho nepřijetí, o přijetí či nepřijetí takového návrhu rozhodne
předseda správní rady. Za takové situace má tedy předseda správní rady vedle svého řádného
hlasu, ještě jeden hlas navíc.
6. Správní rada si volí ze svých členů svého předsedu a místopředsedu, přičemž kandidáty na
funkci předsedy a místopředsedy je oprávněn navrhnout kterýkoliv člen správní rady.
7. Kandidáty na výkon funkce člena správní rady může navrhnout každý člen spolku, přičemž
takový kandidátský návrh pak projednává valná hromada na svém zasedání.
8. Správní radu svolává jakýkoliv její člen dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát za dobu 6
měsíců.
9. Funkce člena správní rady zaniká:
a. odstoupením;
b. odvoláním valnou hromadou, přičemž je potřeba alespoň 2/3 hlasů přítomných
členů spolku;
c. úmrtím.
10. První členové správní rady jsou zvoleni členy spolku na příslušné valné hromadě spolku.
11. Správní rada:
a. koordinuje činnost spolku;
b. svolává valnou hromadu;
c. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady;
d. rozhoduje o přijetí za člena spolku;
e. vykonává další činnost, která není svěřena do působnosti valné
hromady.
12. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu dvaceti měsíců
nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci správní rada.
13. Spolek zastupuje navenek kterýkoliv člen správní rady samostatně, avšak
v záležitostech, které mají finanční povahu zastupují spolek navenek vždy dva
členové správní rady.
14. Člen správní rady může udělit plnou moc k zastupování spolku další osobě.
15. Správní rada je odpovědná za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.

16. Předseda správní rady připravuje podklady pro zasedání valné hromady.
17. Za spolek se členové správní rady podepisují tak, že k názvu spolku uvedou své
členství ve správní radě, popřípadě předseda a místopředseda správní rady uvedou
označení své funkce v rámci správní rady. K uvedeným údajům připojí členové
správní rady vlastnoruční podpis.
Článek VIII.
Revizor spolku
1. Revizor spolku je kontrolním orgánem spolku, který má jednoho člena.
2. Revizor spolku je volen valnou hromadou na základě nominace členem spolku.
3. Revizor spolku dohlíží na činnost správní rady.
4. Revizor spolku má právo kdykoliv nahlédnout do hospodaření spolku.
5. Revizor spolku podává zprávy o své činnosti na valné hromadě.
6. Revizor spolku má povinnost vést zápis ze zasedání valné hromady. V případě jeho
nepřítomnosti vede zápis ze zasedání valné hromady některý ze členů správní rady.
Článek IX.
Zásady hospodaření spolku
1. Zdroje příjmů jsou zejména:
a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob;
b. dotace a granty;
c. příjmy z vlastní hospodářské činnosti vykonávané jako vedlejší (doplňkové) činnosti
spolku;
d. majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku;
e. státní příspěvky.
2. Finanční prostředky slouží k naplňování cílů spolku.
3. Za hospodaření spolku odpovídá správní rada, která každoročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření.
4. Finančními prostředky disponuje správní rada.
5. Spolek je neziskovou organizací.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Spolek se zruší, usnese-li se o zrušení spolku valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů
všech členů spolku. Likvidaci spolku provede likvidační komise ustavená valnou hromadou

spolku. O majetku musí být rozhodnuto výhradně v souladu se zaměřením spolku a ve shodě
s případnými smlouvami uzavřenými mezi spolkem a orgány státní správy, místní
samosprávy nebo s významnými sponzory spolku a jím zřízených zařízení.
2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem, v němž došlo k jejich schválení nejvyšším
orgánem spolku.

V Měchenicích, dne 18. 12. 2018

V Měchenicích, dne 18. 12. 2018

…………………………………….

………………………………….

Luděk Niedermayer

Tereza Hager

zakládající člen spolku

zakládající člen spolku

(podpis bez úředního ověření)

(podpis bez úředního ověření)

V Měchenicích, dne 18. 12. 2018

…………………………………….
Lucie Leišová
zakládající člen spolku
(podpis bez úředního ověření)

