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Stanovy spolku 

 
Úplné znění stanov ke dni 8.10.2015 

čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku: Namasté Nepál, z.s. (dále jen „Spolek“). 

2. Sídlo Spolku: Praha, Česká republika. 

3. Účel Spolku: Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená 
za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rozvojová, humanitární, vzdělávací a kulturní 
podpora lidí v Nepálu a přibližování života lidí v Nepálu lidem v ČR. 

K naplnění tohoto účelu Spolek využívá zkušeností a znalostí jak občanů ČR a občanů Nepálu, 
tak i jiných zdrojů a spolupracuje s domácími i zahraničními právnickými osobami s podobným 
zaměřením. 

V rámci naplňování stanoveného účelu se Spolek zaměřuje zejména na:  

a) zvyšování vzdělanosti nepálského obyvatelstva a zlepšování kvality jeho života s ohledem 
na zachování jeho tradic a zvyků, 

b) rozšiřování povědomí lidí v ČR o životě Nepálců v nelehkých podmínkách Himálaje. 

 

čl. II 

Činnost Spolku 

1. Hlavní činnost Spolku směřuje k ochraně a uspokojování společných zájmů a naplňování účelu, 
tak jak jsou stanoveny v čl. I těchto stanov. V rámci této hlavní činnosti vyvíjí Spolek zejména 
následující aktivity: 

a) získávání a zveřejňování informací o Nepálu a jeho obyvatelích na území ČR pro všechny 
cílové skupiny, včetně mládeže a handicapovaných osob, 

b) shromažďování prostředků pro rozvojovou pomoc Nepálu, zejména v oblasti sociální, 
vzdělávací, zdravotní a kulturní, v případě nutnosti i pro humanitární pomoc, 

c) vysílání dobrovolníků do Nepálu a zprostředkování dobrovolnické pomoci, 

d) navrhování a stavění objektů rozvojové pomoci v Nepálu (např. školy, nemocnice atd.), 

e) organizování akutní pomoci při živelných katastrofách a/nebo při humanitárních krizích, 

f) zakládání a provozování nepálských center, 

g) pořádání přednášek, seminářů, výstav a dalších kulturních, společenských a sportovních akcí 
se zaměřením na Nepál, 

h) vydavatelská, publikační a mediální činnost se zaměřením na Nepál, 
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i) pořádání prodejních výstav se zaměřením na Nepál, 

j) pořádání jednorázových prodejních akcí v rámci přednášek, výstav a dalších kulturních či 
sportovních akcí se zaměřením na Nepál, 

k) provozování kamenného i internetového obchodu se zaměřením na prodej zboží z Nepálu 
nebo zboží s tematikou Nepálu, 

l) poradenství pro cestovatele do Nepálu a poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu pro 
cesty do Nepálu, 

m) zprostředkování dovozu nepálských výrobků do České republiky a českých výrobků a 
investičních projektů do Nepálu, 

n) organizování veřejných sbírek, 

o) další činnosti obdobného charakteru se zaměřením na rozvojovou pomoc Nepálu. 

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí Spolek dále vedlejší hospodářskou činnost spočívající ve 
výdělečné činnosti, a to zejména v následujících oblastech: 

a) poskytování základního infoservisu pro nepálské občany žijící v ČR, 

b) zprostředkovávání vzdělání nepálským občanům v ČR, 

c) příprava výukových bloků o Nepálu pro všechny stupně škol v ČR, 

d) zpracování osnov pro výuku speciálních předmětů na nepálských školách, 

e) podpora nepálského ekologického zemědělství a Fair Trade, 

f) další činnosti obdobného charakteru. 

 

čl. III 

Členství 

1. Rozlišují se tři druhy členství ve Spolku: 

a) řádné členství; 

b) sympatizující členství; a  

c) čestné členství 

(řádné členství, sympatizující členství a čestné členství společně dále jen „Členství“)  

(řádný člen, sympatizující člen a čestný člen společně dále jen „Člen“). 

2. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát:  

a) každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního 
zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti;  

b) každá právnická osoba, jejíž zaměření je v souladu s účelem a činností Spolku.  
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Členství se váže na osobu Člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního 
nástupce. 

3. Vznik Členství:  

a) řádným členem nebo sympatizujícím členem se může stát osoba, která splňuje podmínky 
stanovené v čl. III odst. 2 těchto stanov a která podala písemnou žádost o přijetí za řádného 
nebo sympatizujícího člena Spolku. Řádné nebo sympatizující členství vzniká ke dni 
rozhodnutí rady Spolku (dále jen „Rada“) o přijetí takové žádosti o členství. Rada může 
odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele 
za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění účelu Spolku; 

b) Rada může udělit čestné členství osobám, které svými činy významně pomohly Spolku, samy 
přímo podpořily Nepál a jeho obyvatele nebo vykonávají soustavnou práci pro pomoc Nepálu 
v souladu s účelem a činností Spolku. Čestné členství vzniká přijetím jmenovací listiny. 

4.  Členství ve Spolku zaniká: 

a) dobrovolným vystoupením Člena – Členství končí dnem doručení písemného oznámení 
o ukončení členství Radě, 

b) úmrtím Člena, 

c) vyloučením řádného nebo sympatizujícího člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí 
Rady o vyloučení ze Spolku vyloučenému členovi; Rada má právo vyloučit řádného nebo 
sympatizujícího člena, pokud svým jednáním porušuje, maří nebo ohrožuje řádné plnění účelu 
a činnosti Spolku nebo zanedbává členské povinnosti, 

d) odebrání čestného členství – čestné členství končí dnem doručení rozhodnutí Rady 
o odebrání čestného členství; Rada má právo odebrat čestné členství, pokud čestný člen 
svým jednáním porušuje, maří nebo ohrožuje řádné plnění účelu a činnosti Spolku, 

e) v případě řádného členství nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného Radou, 
a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků, 

f) zánikem Spolku nebo rozhodnutím Rady o jeho přeměně na jinou právní formu. 

5. Práva Členů: 

Všichni Členové mají právo: 

a) účastnit se činnosti Spolku, 

b) být pravidelně informováni o dění ve Spolku, 

c) účastnit se pracovních schůzek, zasedání Rady a členské schůze Spolku, 

d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své 
podání, 

Řádní členové mají navíc právo: 

a) užívat výhod Člena Spolku, 

b) volit a být voleni do orgánů Spolku. 
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6. Povinnosti Členů: 

Čestní členové nemají žádné povinnosti. 

Řádní a sympatizující členové mají povinnost: 

a) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku, 

b) vyvíjet činnost v souladu s účelem a činností Spolku, 

c) podepsat prohlášení o mlčenlivosti a nešířit interní záležitosti Spolku, 

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku, 

e) dodržovat stanovy Spolku. 

Řádní členové mají navíc povinnost: 

a) platit členské příspěvky, 

b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku. 

7. Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku. 

8. Rada je povinna vést seznam Členů, který je neveřejný (není zpřístupněn). Způsob provádění 
zápisů a výmazů v seznamu Členů týkajících se Členství ve Spolku upraví Rada svým vnitřním 
předpisem.  

 

čl. IV 

Orgány Spolku 

1. Orgány Spolku jsou: 

a) členská schůze, 

b) Rada, 

c) představenstvo, 

d) kontrolní komise. 

2. Členská schůze je tvořena shromážděním všech Členů Spolku, ostatní orgány jsou volené. 

3. Funkční období členů volených orgánů je na dobu neurčitou. Členství ve volených orgánech 
zaniká smrtí, uplynutím funkčního období, odstoupením člena voleného orgánu, odvoláním 
členskou schůzí nebo jiným příslušným orgánem Spolku pro hrubé porušení povinností. 

 

čl. V 

Členská schůze 

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech Členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. 
Do působnosti členské schůze náleží: 
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a) určit hlavní zaměření činnosti Spolku, 

b) volit členy Rady a členy kontrolní komise,  

c) hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů, 

d) rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

2. Členská schůze je svolávána Radou podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Z podnětu 
nejméně jedné třetiny všech Členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Žádost o 
svolání mimořádné členské schůze musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné 
členské schůze. Nesvolá-li Rada zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné 
žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám. 

3. Právo zúčastnit se členské schůze a vykonávat na ní příslušná členská práva mají všichni 
Členové. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána Členům 
nejméně třicet (30) dní před jejím konáním, a to písemnou či elektronickou formou. Místo a čas 
zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost Členů se ho účastnit. Již svolané 
zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit způsobem pro její svolání.  

4. Každý řádný člen má jeden hlas, sympatizující a čestní členové mají hlasy poradní. Členská 
schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň třetiny řádných členů. Usnesení členská schůze 
přijímá prostou většinou hlasů přítomných řádných členů.  

5. Ve výjimečných případech lze členskou schůzi realizovat i korespondenční formou. V takovém 
případě Rada zašle Členům návrh usnesení členské schůze, který musí obsahovat lhůtu pro 
doručení vyjádření Člena, nejméně však patnáct (15) dnů, a podklady potřebné pro přijetí. 
Po uplynutí lhůty Rada vyhodnotí došlá vyjádření a učiní zápis o rozhodnutí členské schůze. 
Pro usnášeníschopnost členské schůze konané korespondenční formou se použije obdobně 
ustanovení čl. V odst. 4 těchto stanov.  

6. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, 
jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. 
O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze jednat a rozhodnout 
jen za účasti a se souhlasem všech přítomných řádných členů Spolku oprávněných o ní hlasovat. 

7. Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. 
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská 
schůze.  

 

čl. VI 

Rada spolku 

1. Rada řídí a dohlíží na činnost Spolku v souladu s těmito stanovami. Rada je orgánem Spolku 
s rozhodovací a schvalovací působností. Rada v souladu s těmito stanovami vede a řídí práci 
Spolku, dohlíží na dodržování stanov a pečuje o rozvoj Spolku. 

2. Rada má tři až pět členů. Členy Rady volí členská schůze. Rada volí a odvolává svého předsedu 
a místopředsedu. 
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3. Rada odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, 
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování účelu 
Spolku.  

4. Rada je oprávněna delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo 
zaměstnance Spolku. Členové Rady jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře. 

5. Rada je svolávána jejím předsedou (v jeho nepřítomnosti místopředsedou) podle potřeby, 
nejméně však třikrát ročně.  

6. Předseda Rady (v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů) je povinen svolat do patnácti (15) 
dnů mimořádné zasedání Rady, požádá-li jej o to nejméně polovina jejích členů s udáním důvodu 
svolání a programu zasedání. 

7. Pozvánka na zasedání Rady musí být v písemné nebo v emailové podobě a musí být odeslána 
s programem zasedání Rady včetně případných podkladů souvisejících s programem zasedání 
nejméně jeden (1) den před termínem zasedání. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné 
pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to Rada po svém svolání schválí. 

8. Zasedání Rady řídí její předseda. Rada může rozhodovat i mimo své zasedání. Přípustná je 
forma korespondenční (emailová či písemná komunikace) nebo forma elektronické komunikace 
(chat, videokonference). Rada je usnášeníschopná pouze za účasti alespoň poloviny jejích členů. 
Hlasy všech členů Rady mají stejnou váhu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (v 
jeho nepřítomnosti hlas osoby, kterou předseda pověřil vedením zasedání Rady). Na zasedání 
Rady mohou být zváni dle potřeby hosté. 

9. Do výlučné kompetence Rady patří: 

a) svolávat členskou schůzi, 

b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření (schvalovat hospodaření 
Spolku) a závěrky publikovat v rámci Spolku, 

c) schvalovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice, schvalovat veškeré 
smluvní vztahy Spolku, 

d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku, 

e) volit členy představenstva Spolku, 

f) přijímat řádné a sympatizující členy, rozhodovat o jejich vyloučení, 

g) rozhodovat o udělení a odebrání čestného členství, 

h) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků, 

i) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to 
existují závažné důvody, 

j) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků, 

k) přijímat vnitřní předpisy Rady, 

l) schvalovat interní organizační normy Spolku, 

m) rozhodovat o řízení a organizaci jednotlivých projektů Spolku, 
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n) rozhodovat o změně stanov, 

o) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané 
představenstvem, 

p) schvalovat výsledek hospodaření Spolku. 

10. Činnost Rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. 

 

 

čl. VII 

Představenstvo 

1. Představenstvo je statutárním orgánem Spolku.  

2. Představenstvo má tři členy: Předsedu a dva Místopředsedy. 

3. Členy představenstva volí a odvolává Rada. Představenstvo volí svého Předsedu a 
Místopředsedy, k jejich volbě se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech členů 
představenstva.  

4. V čele představenstva stojí Předseda.  

5. K jednání jménem Spolku je oprávněn každý z členů představenstva samostatně. K jednání 
jménem Spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém 
případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné 
osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. Podepisování jménem Spolku se děje 
tak, že k názvu Spolku připojí osoba jednající za Spolek svůj podpis. 

6. K výlučným kompetencím představenstva patří: 

a) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr, 

b) pracovní dohled nad zaměstnanci Spolku, 

c) kontrola projektů realizovaných Spolkem. 

7. Členové představenstva se řídí stanovami Spolku a rozhodnutími Rady a členské schůze 
v rozsahu, v němž to nevylučují příslušné právní předpisy. Členové Představenstva jsou povinni 
jednat s péčí řádného hospodáře. 

8. Představenstvo může v individuálních případech delegovat některé své kompetence na členy 
Rady, případně na další řádné členy, sympatizující členy či zaměstnance Spolku. 

čl. VIII 

Kontrolní komise 

1. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů Spolku a hospodaření Spolku probíhá 
v souladu s obecně platnými právními předpisy, stanovami, vnitřními předpisy Spolku, 
organizačními normami Spolku a rozhodnutími členské schůze a Rady. 
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2. Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad 
řádných členů či sympatizujících členů Spolku. Kontrolní komise volí a odvolává svého předsedu, 
který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány Spolku a dalšími osobami zúčastněnými na 
činnosti Spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi. 

3. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v Radě a představenstvu Spolku. Členem 
kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům Rady nebo představenstva. Členové kontrolní 
komise jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře. 

4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního 
rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku. 

5. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně.  

6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů Spolku a tyto doklady dát přezkoumat 
nezávislým ověřovatelem z oboru účetnictví. Tento ověřovatel je vázán mlčenlivostí o dokladech 
Spolku. 

7. O výsledku kontroly předá kontrolní komise předsedovi Rady, Předsedovi představenstva 
a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu 
kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou 
odpovědnost a návrh na opatření k nápravě. 

8. Všichni členové orgánů Spolku i zaměstnanci Spolku jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu 
kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou 
součinnost. 

9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit ke zprávě o 
výsledku kontroly své písemné vyjádření. 

čl. IX 

Majetek a hospodaření 

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, 
z darů a sponzorství fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, 
nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k 
financování činností naplňujících účel a cíle Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro 
realizaci těchto činností. 

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to 
v plné míře i pro Členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo 
charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na 
základě platných smluv. 

4. Členům Rady a představenstva Spolku lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu. O výši a 
způsobu stanovení odměny členů Rady rozhoduje členská schůze. O výši a způsobu stanovení 
odměny členů představenstva rozhoduje Rada. 

5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování 
účelu a činnosti Spolku. 
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6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle 
ustanovení těchto stanov a interních předpisů Spolku. 

7. Rada může část majetku Spolku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak 
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí 
rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě. 

8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy v interních 
předpisech a směrnicích Spolku. 

čl. X 

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Tyto stanovy a všechna jejich ustanovení jsou závazná pro všechny Členy a orgány Spolku. 

 


