Stanovy
občanského sdružení

Společnost pro studium neziskového sektoru

I. Úvodní ustanovení
1. Společnost pro studium neziskového sektoru (dále jen "Společnost") je dobrovolné, nezávislé
a nepolitické občanské sdružení sdružující členy na základě společného zájmu o studium
neziskového sektoru. Činnost Společnosti se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Společnost je výrazem potřeby vzájemné spolupráce a komunikace výzkumných pracovníků
a praktiků zabývajících se problematikou neziskových organizací a jejich pracovišť.
Společnost chce navázat svou činností na výsledky prvního českého uceleného výzkumu
neziskového sektoru, který probíhal v letech 2003 až 2006 za společné účasti Ekonomickosprávní fakulty Masarykovy univerzity a občanského sdružení TRIALOG, Brněnského
institutu rozvoje občanské společnosti.
II. Název a sídlo
1. Název Společnosti zní: Společnost pro studium neziskového sektoru, o. s.
2. Při styku se zahraničím používá Společnost anglický název: Society for the Study of the
Nonprofit Sector.
3. Tam, kde je to vhodné, používá společnost rovněž zkratku svého názvu v podobě: SSNS.
4. Sídlem Společnosti je: Brno, Gorkého 60.
III. Cíl
Hlavním cílem Společnosti je sdružovat zájemce o studium neziskového sektoru a napomáhat rozvoji
a popularizaci studia neziskového sektoru.
IV. Předmět činnosti
K uskutečnění těchto cílů Společnost zejména:
a) sdružuje fyzické a právnické osoby realizující a podporující studium neziskového sektoru,
b) podporuje rozvoj poznání neziskového sektoru,
c) podporuje rozvoj výuky problematiky neziskového sektoru,
d) vytváří podmínky pro vzájemnou informovanost a pro spolupráci svých členů,
e) vytváří podmínky pro výzkumnou a analytickou činnost svých členů,
f) provádí vlastní výzkumnou a analytickou činnost, případně její provedení zadává odborným
vědeckým pracovištím,
g) pořádá diskusní kluby, semináře, kolokvia zaměřené na studium neziskového sektoru a
určené jak pro odbornou veřejnost, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti,
h) vydává publikace se zaměřením na studium neziskového sektoru,
i)

spolupracuje s českými a zahraničními společnostmi s podobným zaměřením.

V. Členství
1. Členem Společnosti mohou být:
a) fyzické osoby starší 18 let,
b) právnické osoby,
které souhlasí se stanovami a cíli Společnosti.
2. O přijetí za člena Společnosti rozhoduje výbor Společnosti.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením,
b) úmrtím člena,
c) zrušením členství.
5. Vystoupení oznamuje člen výboru Společnosti; členství zaniká doručením oznámení o
vystoupení.
6. Zrušení členství ve Společnosti je možné z těchto důvodů:
a) neplacení členských příspěvků po dobu dvou let,
b) činnost, která je v rozporu se stanovami a cíli Společnosti,
c) hrubé poškození dobrého jména Společnosti,
d) dvojí a víceré hrubé porušení těchto stanov, pokud byl člen na skutečnost, že je hrubě
porušuje, dříve písemně upozorněn výborem či valnou hromadou Společnosti.
7. O zrušení členství rozhoduje výbor Společnosti. V rozhodnutí o zrušení členství musí být uveden
důvod zrušení a popsány okolnosti, které tento důvod zakládají. Člen Společnosti, o jehož
členství jde, může požádat o přezkoumání rozhodnutí výboru valnou hromadou Společnosti. Tuto
žádost je třeba podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí výboru Společnosti, jinak členství
zanikne. Žádost se podává valné hromadě Společnosti prostřednictvím výboru Společnosti. Do
rozhodnutí valné hromady Společnosti je členství pozastaveno a člen nevykonává práva a
povinnosti člena Společnosti. Valná hromada Společnosti rozhodne o přezkoumání na svém
nejbližším zasedání; její rozhodnutí je konečné.
VI. Čestné členství
1. Čestným členem Společnosti se může stát
a) významný odborník, který se zabývá problematikou spadající do předmětu činnosti
Společnosti,
b) významná osobnost veřejného společenského a vědeckého života,
c) právnická osoba, která svou činností napomáhá cíli Společnosti.
2. Návrh na přijetí za čestného člena podávají alespoň tři členové Společnosti s uvedením důvodů,
pro které čestné členství navrhují.
3. O čestném členství rozhoduje výbor.
4. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové Společnosti s výjimkou povinnosti
platit členský příspěvek.
VII. Práva o povinnosti členů
1. Právem člena Společnosti je:
a) podílet se na činnosti Společnosti,
b) volit a být volen do orgánů Společnosti,

c) předkládat podněty a návrhy orgánům Společnosti,
d) být informován o veškeré činnosti Společnosti, včetně jejího hospodaření,
e) předkládat prostřednictvím výboru Společnosti body jednání valné hromady Společnosti.
2. Povinností člena Společnosti je:
a) řídit se stanovami Společnosti,
b) účastnit se jednání orgánů Společnosti, jichž je členem, a svědomitě, v souladu s posláním
Společnosti plnit funkce, jež mu byly svěřeny,
c) řádně a včas platit členské příspěvky,
d) jednat ve prospěch Společnosti a propagovat její dobré jméno.
VIII. Orgány Společnosti
Orgány Společnosti jsou:
a) valná hromada Společnosti,
b) výbor Společnosti,
c) revizor Společnosti.
IX. Valná hromada
1. Valná hromada Společnosti (dále jen „valná hromada“) je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Společnosti.
3. Zasedání valné hromady svolává předseda výboru Společnosti (dále jen „předseda“) dle potřeby,
nejméně však jednou ročně. Předseda svolá schůzi valné hromady vždy, když o to požádá
nejméně jedna třetina členů Společnosti, nebo revizor.
4. Svolání valné hromady se provádí pozvánkou, zasílanou písemně (e-mailem, nebo v listinné
podobě). Pozvánka musí být zaslána v dostatečném předstihu před konáním valné hromady,
zpravidla jeden měsíc předem. Každý člen má právo požádat do 10 dnů před konáním valné
hromady písemně o zařazení bodu programu na jednání valné hromady.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li
se nadpoloviční většina všech členů Společnosti, svolá předseda výboru do 30 dnů náhradní
valnou hromadu při zachování všech bodů programu; k usnášeníschopnosti náhradní valné
hromady se nevyžaduje nadpoloviční většina všech členů.
6. Valná hromada:
a) rozhoduje o změnách stanov Společnosti,
b) vydává a mění vnitřní předpisy Společnosti,
c) schvaluje za předchozí rok zprávu o výsledcích činnosti Společnosti, rozpočet Společnosti a
výroční zprávu Společnosti včetně účetní závěrky,
d) schvaluje předem plán činností a záměrů na příští kalendářní rok,
e) volí a odvolává členy výboru Společnosti,
f) rozhoduje o zřízení výkonných orgánů, organizačních jednotek nebo zařízení Společnosti,
g) rozhoduje o výši členského příspěvku, případně o podmínkách jeho placení,
h) rozhoduje o žádostech o přezkum rozhodnutí výboru Společnosti o zrušení členství,
i)

rozhoduje o zrušení Společnosti,

j)

rozhoduje o dalších otázkách činnosti Společnosti, které nepatří do působnosti jiných orgánů
Společnosti, nebo o otázkách, jejichž rozhodování si vyhradí.

7. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů s výjimkou odst. 6

písm. i), kdy je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech členů Společnosti.
X. Výbor Společnosti
1. Výbor Společnosti řídí činnost Společnosti v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Výbor Společnosti za svou činnost odpovídá valné hromadě.
3. Jednání výboru Společnosti svolává jeho předseda podle plánu schůzí, který byl výborem
Společnosti schválen, nejméně však třikrát do roka. Předseda svolá jednání výboru Společnosti
vždy, když o to požádají nejméně dva členové výboru nebo revizor. Svolání jednání výboru
Společnosti se provádí způsobem, který výbor Společnosti stanoví.
4. Z jednání výboru Společnosti se pořizují zápisy, které se do dvou týdnů od zasedání zasílají jeho
členům. Zápisy z jednání výboru jsou ukládány u předsedy výboru Společnosti, který je
poskytuje na žádost členům Společnosti.
5. Výbor Společnosti kromě koordinace činnosti Společnosti zejména:
a) stanovuje způsoby realizace cílů Společnosti v souladu s těmito stanovami a usneseními
valné hromady,
b) volí ze svých členů funkcionáře výboru Společnosti,
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady včetně výroční zprávy, plánu činnosti a
rozpočtu,
d) rozhoduje o delegování pravomoci při uzavírání smluv k zajištění činnosti Společnosti,
e) kontroluje činnost svého předsedy,
f) průběžně kontroluje účetnictví a zpracovává podklady pro účetní závěrku,
g) rozhoduje o přijetí za člena Společnosti.
6. Výbor Společnosti je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
XI. Členové výboru Společnosti
1. Výbor Společnosti je tvořen vždy nejméně třemi členy. Valná hromada může rozhodnout o
vyšším počtu členů výboru Společnosti, konečný počet však musí být vždy lichý. Členové
výboru ze svého středu vybírají předsedu a místopředsedu.
2. Předseda výboru Společnosti je statutárním orgánem – je oprávněn činit právní úkony
Společnosti ve všech věcech.
3. Místopředseda výboru Společnosti zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti či v případě
nemožnosti výkonu funkce ve stejném rozsahu jako předseda, v ostatních případech z pověření
předsedy v rozsahu stanoveném v pověření.
4. V písemném styku se předseda výboru Společnosti označuje jako „předseda společnosti“ a
místopředseda výboru Společnosti jako „místopředseda společnosti“.
XII. Revizor Společnosti
1. Revizor Společnosti (dále jen „revizor“) je kontrolním orgánem Společnosti, který za svou
činnost odpovídá valné hromadě Společnosti.
2. Revizor vykonává dohled nad hospodařením Společnosti, upozorňuje výbor Společnosti na
zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí kdykoliv na základě
vlastního uvážení, na žádost výboru nebo nejméně dvou členů výboru, na základě rozhodnutí
valné hromady Společnosti nebo na žádost jedné třetiny členů Společnosti, nejméně však
jedenkrát ročně jako součást přípravy výroční zprávy Společnosti.

3. Pro zasedání valné hromady Společnosti vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a
kontrolní činnosti.
4. Funkce revizora je neslučitelná s členstvím ve výboru Společnosti, revizor však má právo
zúčastňovat se zasedání výboru Společnosti s hlasem poradním.
XIII. Účast Masarykovy univerzity na činnosti Společnosti
1. Společnost si je vědoma trvalého přínosu Masarykovy univerzity v oblasti výzkumu neziskového
sektoru.
2. Jeden z členů výboru Společnosti bude zvolen z členů Společnosti, kteří současně působí na
Masarykově univerzitě a předmětem jejichž vědecké činnosti je nebo byl výzkum neziskového
sektoru. Členství této osoby ve výboru zaniká současně se zánikem jejího pracovního poměru
k Masarykově univerzitě.
XIV. Centrum pro výzkum neziskového sektoru
1. Centrum pro výzkum neziskového sektoru je nesamostatnou organizační
jednotkou Společnosti bez vlastní právní subjektivity.
2. Centrum pro výzkum neziskového sektoru používá, tam kde je to
vhodné, též zkrácený název CVNS.
3. CVNS zajišťuje členům Společnosti organizační, materiální, technické a
odborné podmínky pro vzájemnou spolupráci a pro výzkumnou a
studijní činnost dle čl. 4 písm. d) a e).
4. CVNS provádí vlastní výzkumnou a analytickou činnost podle
požadavků Společnosti dle čl. 4 písm. f).
5. Za účelem styku s veřejností (public relations) stojí v čele CVNS ředitel.
Ředitelem CVNS je předseda výboru Společnosti.
6. Valná hromada může rozhodnout o tom, že ředitelem CVNS může být i
jiný člen Společnosti; v takovém případě podrobně upraví podmínky
činnosti ředitele CVNS, zejména jeho vztahy k ostatním orgánům
Společnosti.
7. Veškeré otázky, které se týkají koncepce činnosti CVNS, musejí být
projednány výborem Společnosti; Rozhodnutí v těchto otázkách
vyžaduje vždy pozitivní hlas toho člena výboru Společnosti, který je
zaměstnancem Masarykovy univerzity (čl. XIII odst. 2).
XV. Zásady hospodaření
1. Společnost hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
c) výnosy majetku,
d) příjmy z činnosti při naplňování cílů Společnosti včetně dotací z veřejných rozpočtů a
grantů,
e) vlastní hospodářská činnost.
3. Za hospodaření Společnosti odpovídá výbor Společnosti, který každoročně předkládá valné
hromadě členů výroční zprávu, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

XVI. Zánik Společnosti
1. Společnost zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním,
b) sloučením s jiným občanským sdružením z rozhodnutí valné hromady,
c) pravomocným rozhodnutím podle § 12 zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
2. Zaniká-li Společnost dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.
3. V případě zániku Společnosti dobrovolným rozpuštěním nebo pravomocným rozhodnutím podle
§ 12 zákona č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude její majetek předán jiné
neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Společnosti.

Brno, 27. dubna 2006
…………………………………
PhDr. Miloslav Kotek

…………………………………
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
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PhDr. Miroslav Pospíšil

