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Stanovy Emauzského spolku Gregorius 
 

I.  

Obecná ustanovení 

Emauzské občanské sdružení Gregorius, IČ 265 56 529, registrované Ministerstvem vnitra 

dne 1.6.2009 pod čj. VS/1-1/75799/09-R ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování 

občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), od 

1.1.2014 považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. Tato změna 

byla projednána a schválena na valné hromadě dne 23.10. 2014 s tím, že Emauzský spolek 

Gregorius mění a doplňuje svoje původní stanovy takto: 

  

Název: Emauzský spolek Gregorius  

Sídlo (kontaktní adresa):  Vyšehradská 320/49 

       Praha 2 – Nové město 

       128 00 

 

 

II.  

Účel, poslání a cíle spolku 

Spolek je nezisková, dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného 

zájmu členů, ustavená ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů s účinností 

zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku za účelem zajišťování kulturních a 

společenských potřeb občanů, zejména občanů Prahy 2 s podporou Benediktinského opatství 

Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích. Spolek je v souladu s § 214 a násl. NOZ právnickou 

osobou vystupující v právních vztazích svým jménem.  

 

Hlavním posláním spolku je zejména 

1. obnova varhan v kostele Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, péče o jejich 

údržbu a využití; 

2. péče o kulturní a společenské dění v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie 

a sv. Jeronýma v Emauzích ve spolupráci s opatstvím a dalšími občany, kteří mají 

zájem o povznesení této jedinečné národní kulturní památky. 

 

III. 

Vedlejší činnost 

Organizování kulturních akcí – koncertů, přednášek, výstav apod., které podporují hlavní 

činnost. 

 

 

IV. 

Členství ve spolku 

a. Členem spolku může být se souhlasem výboru fyzická osoba, která projeví zájem o 

činnost spolku a souhlasí se stanovami spolku. 
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b. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru spolku o přijetí za člena na základě písemné 

přihlášky. 

c. Evidenci přihlášek a seznam členů vede výbor spolku. Do seznamu zapisuje u fyzických 

osob jméno a příjmení, bydliště a kontakt. Seznam je pro členy spolku přístupný v sídle 

spolku po předchozí dohodě. Třetím osobám seznam členů spolku není přístupný. 

d. Členství ve spolku zaniká 

 vystoupením člena formou písemného oznámení adresovaného výboru spolku: 

členství v tomto případě zaniká dnem, ve kterém bylo výboru spolku doručeno 

písemné oznámení člena o vystoupení ze spolku; 

 zrušením členství na základě rozhodnutí výboru; 

 zánikem spolku. 

e. Práva členů spolku: 

 podílet se na činnosti spolku; 

 volit orgány spolku; 

 být volen do orgánů spolku; 

 obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 

f. Povinnosti členů spolku: 

 dodržovat stanovy spolku; 

 aktivně se podílet na plnění cílů spolku; 

 svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku; 

 jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy spolku. 

 

V. 

Orgány spolku 

a. Valná hromada 

 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 

 Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 

 Valná hromada se schází nejméně jednou ročně, svolává ji výbor spolku, který 

stanoví termín jejího konání a její předběžný program. Termín konání valné 

hromady oznámí předseda spolku členům nejméně 14 dnů předem. 

 Valná hromada musí být svolána tehdy, pokud o to požádají písemně alespoň dva 

členové výboru spolku nebo alespoň třetina členů spolku. 

 Zasedání valné hromady řídí předseda výboru nebo jiný člen výboru tímto pověřený. 

 Do působnosti valné hromady patří: 

1. měnit stanovy spolku, 

2. volit a odvolávat členy výboru spolku, 

3. rozhodovat o počtu členů výboru, 

4. rozhodovat o zániku spolku, 

5. schvalovat řádnou účetní závěrku, 

6. rozhodovat o movitém majetku, 

7. rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje spolku. 

 Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. 

 Při hlasování má každý člen spolku jeden hlas. Hlasy jsou si rovné. 

 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na zasedání valné hromady přítomna 

alespoň nadpoloviční většina všech členů spolku. Nesejde-li se valná hromada 

v usnášeníschopném počtu, rozhodne o dalším postupu výbor. 



 3 

 Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

Rozhodnutí o změně stanov spolku a o zániku spolku je přijato, jestliže pro něj 

hlasují alespoň dvě třetiny všech přítomných členů spolku. 

 Členové spolku se mohou účastnit valné hromady prostřednictvím svého zástupce, 

kterého zmocní písemnou plnou mocí k tomu zvláště udělenou. 

 O valné hromadě se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání, 

přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich 

zaprotokolování, a seznam přítomných členů. Každý člen má právo vyžádat si zápis 

k nahlédnutí. 

b. Výbor  

 Výbor je výkonným orgánem spolku, plní usnesení valné hromady, řídí činnost 

spolku mezi zasedáními valné hromady a rozhoduje o všech záležitostech, které 

nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá valné 

hromadě. 

 O konkrétním počtu členů výboru rozhoduje valná hromada, počet členů výboru 

musí být vždy lichý. 

 Výbor spolku volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a jmenuje hospodáře 

spolku. 

 Do výboru spolku může být zvolen jen občansky bezúhonný člen sdružení starší 18 

let, který je plně způsobilý k právním úkonům. 

 Funkční období členů výboru je tříleté. Členové výboru mohou být voleni opětovně. 

Totéž platí pro výkon funkce předsedy. 

 Pokud počet členů výboru klesne pod tři, plní funkce výboru do jeho naplnění 

předseda, který je povinen svolat co nejdříve zasedání valné hromady, na které 

budou zvoleni chybějící členové výboru. 

 Výbor se schází podle potřeby. 

 Jednání výboru organizuje a řídí jeho předseda nebo jiný člen výboru předsedou 

pověřený. 

 Výbor je usnášeníschopný, je-li na schůzi výboru přítomna alespoň nadpoloviční 

většina všech členů výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou; v případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 Výbor spolku zejména: 

1. rozhoduje o přijetí fyzické osoby za člena spolku a o zrušení členství; 

2. předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření spolu s účetní závěrkou; 

3. svolává zasedání valné hromady a stanoví jeho předběžný program; 

4. pečuje o informovanost členů spolku. 

c. Předseda 

 Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku. 

 Pečuje o zabezpečení řádného chodu spolku. 

 Je volen výborem spolku a za výkon své funkce odpovídá výboru. 

 Je oprávněn: 

1. organizovat a řídit jednání a práci výboru; 

2. zastupovat spolek navenek a jednat jeho jménem; 

3. podepisovat jménem spolku právní úkony v písemné formě; 

4. řídit schůze výboru a navrhovat program jeho jednání. 

 Předsedu spolku zastupuje v době jeho nepřítomnosti jiný, jím písemně pověřený 

člen výboru.  
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VI. 

Zásady hospodaření 

 Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. 

 Zdroji finančních a jiných prostředků spolku jsou zejména 

1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob; 

2. dotace a granty; 

3. příjmy z činností při naplňování cílů spolku. 

 Výbor spolku každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření a účetní 

závěrku ke schválení. 

 Přebytek nebo schodek z hospodaření spolku se každoročně vypořádá podle 

rozhodnutí výboru. Způsob vypořádání je součástí zprávy o hospodaření. 

 

VII. 

Zánik a zrušení spolku 

 Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem 

z rozhodnutí valné hromady. 

 Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současná valná hromada o 

způsobu majetkového vypořádání. 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 2. června 2009. 

Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou 22. října 2015. 

 

 


