PŘIHLÁŠKA ČLENA DO SPOLKU OPEN CONTENT
Jméno
Příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Status studenta

Ne / Ano, žádám o osvobození od poplatkové povinnosti

Prohlášení žadatele
Podávám tímto přihlášku ke členství v Open Content, z.s., se sídlem Čápkova 28/21, Veveří, 602 00 Brno,
IČO 06041078 (dále jen „Spolek“) a žádám o její projednání výborem Spolku na nejbližší konané
koordinační schůzce ve smyslu čl. 4 odst. V stanov Spolku. Souhlasím se zněním stanov a prohlašuji, že mi
jejich aktuální znění bylo předloženo k nahlédnutí před podáním této přihlášky.
Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Spolek je správcem osobních údajů poskytnutých v tabulce
výše a dalších údajů o členství (datum registrace, účast na akcích), které bude sám či prostřednictvím
pověřených osob zpracovávat, a to i automatizovanými elektronickými prostředky, za účelem
a) vedení evidence členů (vedení seznamu členů dle § 236 zákona č. 89/2012 Sb. a článku 12 odst. II
stanov Spolku) a vyřizování nezbytné administrativy (správa příspěvků) plynoucí ze členství;
b) informování člena o akcích pořádaných Spolkem a o dalších Spolkem vykonávaných činnostech;
c) kontaktování člena v záležitostech, kdy Spolek bude ze strany člena žádat součinnost při realizaci
činnosti Spolku;
d) informování veřejnosti o činnosti Spolku a propagaci vlastních aktivit.
Zpracování podle písmen (b) až (d) je založeno na oprávněném zájmu správce na efektivním řízení činnosti
Spolku, přiměřené propagaci vlastních aktivit a rozvoji své činnosti. Člen, jakožto subjekt údajů, má právo
na přístup k osobním údajů, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování,
stejně tak podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V ……………………….. dne ………………………

Žádost doručena oprávněnému členovi Spolku
Datum: ………………………………………
Jméno: ………………………………………

…………………………………………………………
Podpis žadatele

Podpis: ………………………………………

STANOVY OPEN CONTENT, Z. S.
Čl. 1
NÁZEV A SÍDLO SPOLKU
I.

Název spolku zní: Open Content, z. s.

II.

Sídlem spolku je Brno.

Čl. 2
ÚČEL SPOLKU
I.

Účelem spolku je sdružování, podpora a prosazování aktivit směřujících k otevřenému
přístupu ke vzdělání, datům, kultuře a vědě. Aktivity spolku zahrnují organizaci akcí,
výzkum a publikační činnost, mj. v oblastech práva, technologií a občanské angažovanosti.

II.

Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů či právnických osob.
Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou.

III.

Hlavní činností spolku je naplňování jeho účelu.

Čl. 3
ORGÁNY SPOLKU
I.

Orgány spolku jsou:
a.

výbor jako statutární orgán,

b.

členská schůze jako nejvyšší orgán.

Čl. 4
ČLENSTVÍ
I.

Členem spolku se může stát fyzická či právnická osoba s bydlištěm, respektive sídlem na
území České republiky.

II.

Členství ve spolku může být dvojího druhu, a to:
a.

základní,

b.

poradní.

Členství každého člena může být v danou chvíli pouze jednoho druhu.

III.

Vedle výše uvedených druhů členství je rozeznáváno též „čestné členství“. Čestné členství
je svým charakterem druhu poradního s tím, že se neuplatní ustanovení Čl. 4/IV. až Čl.
4/XI., Čl. 4/XIII./b, Čl. 4/XV. a Čl. 5 s výjimkou Čl. 5/I./a; ustanovení Čl. 4/XII se použije
přiměřeně. Členství ve spolku v tomto případě vzniká bez nutnosti podávat přihlášku, na
základě dohody spolku s oslovenou osobou, která se má stát čestným členem.

IV.

Přihláška se podává
a.

písemnou zprávou, ve které zájemce uvede své jméno a příjmení, datum narození,
adresu bydliště a e-mailovou adresu; pokud se jedná o právnickou osobu, pak
namísto těchto údajů uvede svůj název, IČ, sídlo a kontaktní údaje (vč. e-mailové
adresy) na osobu oprávněnou jednat ve věcech členství ve spolku;

b.

ústně, informace uvedené v písm. a) poté zájemce poskytne při projednávání jeho
přijetí za člena spolku, nebo

c.

elektronicky prostřednictvím internetových stránek spolku vyplněním a odesláním
příslušného elektronického formuláře, je-li k dispozici.

Přihlášku v listinné či ústní podobě je povinen přijmout libovolný člen spolku a neprodleně
o ní informovat výbor spolku.
V.

O přijetí za člena rozhodne výbor na nejbližší následující koordinační schůzi podle Čl.
6/I./d. Členství vzniká ke dni rozhodnutí výboru.

VI.

Členství ve spolku podléhá poplatkové povinnosti dle následujícího schématu:
a.

členové, kteří nejsou právnickou osobou, ve výši 1.200 Kč za kalendářní rok (dále
také jen „období“);

b.

členové, kteří jsou právnickou osobou, 12.000 Kč za období;

c.

členové, kteří jsou nestátní neziskovou organizací, 2.400 Kč za období

VII.

Členové, kteří jsou v době vzniku poplatkové povinnosti studenty řádného denního studia,
budou na základě vlastní žádosti od poplatkové povinnosti osvobozeni.

VIII.

Pokud vznikne členství v druhé polovině období, poplatek za první období se poměrně
sníží na základě počtu uplynulých kalendářních měsíců od začátku probíhajícího období:
pro člena podle Čl. 4VI.a o 100 Kč, pro člena podle Čl. 4VI.b o 1.000 Kč za kalendářní měsíc
a pro člena podle Čl. 4VI.c o 200 Kč za kalendářní měsíc.

IX.

Poplatek na dané období se hradí v jedné splátce tak, že musí být připsán na bankovní účet
spolku či uhrazen v hotovosti hospodáři spolku:
a.

v případě, že členství v daném období vzniklo, v době do jednoho měsíce od vzniku
členství, nikoli však po skončení daného období; nebo

b.

v případě, že členství vzniklo v předcházejícím období, v době do konce prvního
měsíce daného (aktuálního) období.

Hospodář stanoví podrobnosti pro uskutečnění jednotlivých plateb, jako je číslo účtu či
variabilní symbol, a vhodným způsobem je před započetím termínu k platbě sdělí členovi;
nesplněním této povinnosti není dotčena poplatková povinnost člena.
Hospodář o přijetí platby vydá bez zbytečného odkladu odpovídající potvrzení.
Povinnosti hospodáře podle tohoto odstavce může splnit též libovolný člen výboru; v této
otázce není vyžadován souhlas minimálně dvou členů výboru.
X.

V případě prodlení se splněním poplatkové povinnosti bude člen na tuto skutečnost
upozorněn a bude mu poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě; nesplní-li poplatkovou
povinnost ani v této náhradní lhůtě, může být jeho členství ukončeno výborem dle Čl.
6/I./c.

XI.

Členství nově přijatých členů je druhu poradního, není-li při přijímání stanoveno se
souhlasem přijímaného člena jinak.

XII.

Proces přeměny členství z poradního na základní či naopak je iniciován na žádost
dotčeného člena postupem podle Čl. 6/I./b.

XIII.

Členství ve spolku zaniká:
a.

na základě písemného prohlášení člena adresovaného všem členům výboru,

b.

vyloučením ze spolku,

c.

zánikem spolku.

XIV.

Zánikem členství ve spolku zaniká též účast v orgánech spolku a související práva
a povinnosti.

XV.

Zánikem členství ve spolku není dotčena poplatková povinnost vztahující se k období,
ve kterém členství zaniklo.

Čl. 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
I.

Členové jsou oprávněni
a.

účastnit se členské schůze,

b.

volit orgány spolku,

c.

být voleni do orgánů spolku,

d.

účastnit se akcí pořádaných spolkem,

e.

žádat o změnu druhu členství podle Čl. 4/XII.

II.

Členové spolku disponující členstvím poradního druhu (včetně čestných členů) mají pro
účely členské schůze pouze poradní hlas, nesvědčí jim práva dle Čl. 5/I./b a Čl. 5/I./c
a jejich přítomnost či nepřítomnost není rozhodná pro vyhodnocení usnášeníschopnosti.

III.

Členové spolku jsou povinni:
a.

dodržovat stanovy spolku,

b.

vyvíjet přiměřenou aktivitu k rozvoji spolku,

c.

dbát na to, aby svým jednáním nepoškozovali dobré jméno spolku,

d.

řádně a včas plnit poplatkovou povinnost dle Čl. 4/VI a IX,

e.

bez zbytečného odkladu hlásit změny údajů, které byly uvedeny v přihlášce či
v rámci dohody o vzniku čestného členství.

Čl. 6
VÝBOR SPOLKU
I.

Výbor spolku (dále jen „výbor“) je statutárním orgánem spolku. Výbor zejména:
a.

právně jedná za spolek;

b.

provádí změny druhu členství člena na základě jeho žádosti; o té musí být
rozhodnuto do 14 dnů od jejího doručení nejméně 2 členům výboru;

c.

ukončuje členství vyloučením člena z důvodu nesplnění poplatkové povinnosti
podle Čl. 4/X; k tomu není třeba návrh jiných členů, je však zapotřebí jednomyslné
jednání všech členů výboru;

d.

pořádá nejméně jednou za půl roku koordinační schůze bez účasti jiných členů
spolku za účelem projednání aktuálních záležitostí řízení spolku; koordinační
schůze, včetně jejich pořadu, navrhuje a svolává libovolný člen výboru s ohledem
na možnosti ostatních členů výboru a tito se bez důvodu neodmítnou navržené
koordinační schůze účastnit;

e.

volí ze svého středu svého předsedu a odvolává jej; v případě zániku funkce
předsedy bez zbytečného odkladu zvolí nového předsedu.

II.

Výbor má 3 členy. Jménem výboru může jednat každý z jeho členů samostatně v otázkách
právního jednání s hodnotou nepřevyšující 50.000 Kč; v ostatních případech právního
jednání a v případech jednání výboru v rámci vnitřních otázek spolku (není-li u specifické
vnitřní otázky stanoveno jinak) je vyžadován souhlas alespoň dvou členů výboru.

III.

Povinností každého člena výboru je dbát o rozvoj spolku a naplňování jeho cílů, a to
v souladu s dohodnutou koncepcí rozvoje a naplňování účelů spolku a ve spolupráci
s ostatními členy výboru.

IV.

Členy výboru volí s jejich souhlasem členská schůze z členů, jejichž členství je druhu
základního.

V.

Funkční období člena výboru jsou 2 roky; opětovné zvolení je možné.

VI.

Uplynulo-li funkční období člena výboru a nový člen na jeho místo dosud nebyl zvolen,
vykonává stále svou funkci, nejdéle však po dobu šesti měsíců. Není-li ani v této lhůtě nový
člen zvolen, přechází výkon jeho pravomocí na členskou schůzi. Souhlas člena výboru
s právním jednáním či jeho hlas při hlasování je v takovém případě nahrazen rozhodnutím
prosté většiny přítomných členů členské schůze, jejichž členství je druhu základního;
podpis chybějícího člena výboru bude v takovém případě nahrazen podpisem předsedy
dané členské schůze.

VII.

Člena výboru může ze závažných důvodů odvolat členská schůze. K jeho odvolání je nutný
souhlas minimálně dvoutřetinové většiny všech členů, jejichž členství je druhu základního.
K těmto důvodům může patřit například
a.

hrubé jednání člena výboru v rozporu se zájmy spolku, či

b.

soustavné opomínání z členství ve spolku, spolkových orgánech či z dalších funkcí
mu plynoucích povinností.

VIII.

Odvolá-li členská schůze člena výboru dle bodu VII. tohoto článku, musí zároveň zvolit
nového. Neučiní-li tak, k odvolání se nepřihlíží.

IX.

Člen výboru se může své funkce vzdát. V takovém případě zbývající členové výboru bez
zbytečného odkladu svolají členskou schůzi za účelem zvolení nového člena výboru na jeho
místo; do doby zvolení nového člena člen výboru nadále vykonává své pravomoci. Vzdání
se funkce nelze odvolat.

X.

Členství člena výboru nemůže být ukončeno podle Čl. 8/V./d.

Čl. 7
HOSPODÁŘ
I.

Hospodář je volen a odvoláván členskou schůzí na návrh výboru. K jeho zvolení či odvolání
je třeba prosté většiny všech členů členské schůze, jejichž členství je druhu základního.

II.

Hospodář:
a.

odpovídá za hospodaření spolku,

b.

vykonává správu majetku spolku,

c.

vydává potvrzení o přijetí platby dle Čl. 4/IX,

d.

předkládá členské schůzi účetní závěrku, pokud ji spolek s ohledem na vedení
účetnictví vypracovává.

III.

Funkce hospodáře není slučitelná s funkcí člena výboru spolku.

IV.

Podrobnější pravidla hospodaření spolku může stanovit finanční řád spolku.

V.

Ustanovení Čl. 6/IV. až Čl. 6/X. se použijí obdobně, přičemž hospodářem může být zvolena
i osoba disponující jiným než základním členstvím.

Čl. 8
ČLENSKÁ SCHŮZE
I.

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

II.

Členskou schůzi svolává výbor tak, aby od data konání předcházející členské schůze
neuplynul více než 1 rok.

III.

Pozvánka na členskou schůzi je uveřejněna nejméně 7 dní před jejím konáním zpravidla
prostřednictvím internetových stránek spolku, či zasláním na e-mailové adresy všech
členů spolku; členům, které není možné uvědomit e-mailem, je nezbytné zaslat pozvánku
na poštovní adresu uvedenou v přihlášce.

IV.

Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové spolku nezávisle na druhu členství.

V.

Členská schůze:
a.

rozhoduje o strategii a konkrétních činnostech spolku,

b.

spolurozhoduje o změně stanov,

c.

volí orgány spolku,

d.

rozhoduje o vyloučení člena spolku, a to na návrh alespoň dvou členů spolku,

e.

odvolává člena výboru dle Čl. 6/VII,

f.

schvaluje účetní závěrku, pokud ji spolek s ohledem na vedení účetnictví
vypracovává,

g.

na návrh výboru schvaluje, vydává, mění a ruší finanční řád spolku, interní
směrnice spolku a další dokumenty obdobného charakteru.

VI.

Není-li stanoveno jinak, rozhoduje členská schůze prostou většinou přítomných členů.
K usnášeníschopnosti postačí přítomnost nadpoloviční většiny všech členů, jejichž členství
je druhu základního.

VII.

Pro účely bodu VI. tohoto článku se nepřihlíží ke členům, jejichž členství je druhu
poradního (včetně členství čestného); totéž platí pro jiná ustanovení těchto stanov, která
hovoří o jakémkoli jiném hlasování členské schůze, není-li výslovně uvedeno, že se
k takovým členům přihlíží.

VIII.

Zasedání členské schůze se řídí pravidly dle § 253 a 254 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
a.

Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí
volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu
stanovy.

b.

Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze
usnese na předčasném ukončení zasedání.

c.

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze
rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní
hlasovat.

d.

Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od
jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo
koho tím pověřila členská schůze.

e.

Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil,
kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká
usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

f.

Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených
stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku.

Čl. 9
DALŠÍ USTANOVENÍ
I.

Nezřizuje se kontrolní komise.

II.

Nezřizuje se rozhodčí komise.

III.

Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Čl. 10
ZMĚNA STANOV
I.

Návrh na změnu stanov je oprávněna podat minimálně třetina všech členů členské schůze,
jejichž členství je druhu základního. Vyjádří-li s tímto návrhem výbor souhlas, rozhoduje o
tomto návrhu členská schůze.

II.

K návrhu jsou navrhovatelé povinni připojit náhled konsolidovaného znění stanov
s vyznačením změn a důvodovou zprávu alespoň stručně popisující obsah změn.

III.

Ke změně stanov je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů všech členů členské schůze,
jejichž členství je druhu základního.

Čl. 11
HOSPODAŘENÍ SPOLKU
I.

Spolek je neziskovou organizací.

II.

Příjmy spolku tvoří zejména dary, dotace, granty, veřejné sbírky a členské příspěvky.

III.

Výdaje spolku jsou zaměřovány na uskutečňování cílů spolku.

IV.

Pro případ likvidace spolku určují stanovy ve smyslu § 272 odst. 1 občanského zákoníku,
že likvidační zůstatek se nabídne spolku, který pro tyto účely určí výbor.

Čl. 12
OBECNÁ USTANOVENÍ
I.

Kde se v těchto stanovách hovoří o nutnosti zaslat informaci v písemné podobě, postačí její
zaslání na e-mailovou adresu daného člena uvedenou v přihlášce. Není-li takový postup
možný, je nezbytné zaslat informaci v listinné podobě poštovní cestou na poštovní adresu
uvedenou v přihlášce.

II.

Spolek vede seznam členů v elektronické podobě. Zápisy a výmazy provádí předseda
výboru či na základě jeho rozhodnutí jiný pověřený člen výboru či jiný pověřený člen
spolku. Seznam členů není veřejně přístupný.

