STANOVY
I.
Název

1. Český název zní: „Klub personalistů Šluknovského výběžku z. s.“
2. Klub personalistů Šluknovského výběžku z. s. (zapsaný spolek) (dále jen klub, ve
zkratce KPŠV) je spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů založený
k naplňování jejich společného zájmu. Klub má právní osobnost a jeho právní povaha
se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„zákon“).

II.
Sídlo

Adresa sídla je: Jarošova 2838, Varnsdorf 407 47
III.
Stanovy
Vnitřní organizace klubu, práva a povinnosti členů i volených orgánů klubu se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle klubu.

IV.
Cíle a poslání klubu

Posláním klubu je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany,
fyzické a právnické osoby, které jsou spojeny nebo se zabývají rozvojem a řízením lidských
zdrojů v organizacích veřejné správy, zdravotnictví, komerčního sektoru, nebo jiných typech
organizací. Pod pojmem fyzické a právnické osoby se rozumí občané, podnikatelé, sdružení,
spolky, vzdělávací zařízení, zájmové společnosti, podnikové vzdělávací útvary, školy apod.
(dále jen "instituce").
Cílem činnosti klubu je sdružovat a prosazovat společné zájmy a potřeby, dbát na
profesionalitu svých členů a jimi poskytovaných služeb a tím přispívat k rozvoji
personalistiky, dále reprezentovat své členy a jejich činnost v mezinárodních sdruženích,
předkládat návrhy a spolupracovat se státními orgány při přípravě a zavádění legislativních i
dalších opatření v oblasti personalistiky, spolupracovat s obdobnými institucemi,
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koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností mezi
členy KPŠV.
Dalším cílem je pořádání setkání pro členy i nečleny klubu a dále pořádání odborných
seminářů a konferencí v ČR i zahraničí pro členy i nečleny klubu a dále pomoc při realizaci
odborných stáží a výměnných pobytů členů klubu i nečlenů klubu u nás i v zahraničí.
Mezi činnosti, kterými se klub zabývá, patří rovněž vědecko-výzkumná činnost a publikační
činnost. Dále vedlejší hospodářská činnost prováděná v souladu s občanským zákoníkem,
která je zaměřena na organizaci a pořádání vzdělávacích akcí, poskytování poradenství,
autorskou, projektovou a publikační činnost.

V.
Hlavní činnost klubu

1. Klub vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým
posláním tak, jak je vymezeno v čl. IV. Těchto stanov. Žádná z hlavních činností klubu
není podnikáním ani výdělečnou činností.
2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků
dle čl. IX těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle
čl. VI. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije klub tyto
příjmy k pokrytí nákladů na klubovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu
hlavní činnosti klubu nepřesáhnou náklady.

3. Klub provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
a. Organizace uzavřených klubových setkání sloužících k předávání informací, znalostí
a zkušeností z oblasti řízení lidských zdrojů.
b. Pořádání seminářů, které je vedeno externími lektory
c. Diskusní kulaté stoly, kde cílem je neformální diskuse členů nad aktuálními tématy
d. Realizace projektů z fondů ESF
e. Provádění benchmarkingu mezi členskými firmami
f. Umožnění prezentace služeb nebo produktů v oblasti řízení lidských zdrojů
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VI.
Vedlejší činnost klubu

1. Jelikož je provozování hlavní činnosti klubu spojeno s náklady, může klub vykonávat i
hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti,
tak i za účelem hospodárného využití majetku klubu. Zisk z těchto činností klub
používá především k podpoře hlavních činností dle čl. V. těchto stanov, dalších
spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VII.
Členství
1. Členem klubu se může stát každý, kdo splňuje poslání klubu a požádá o členství v
písemné přihlášce, souhlasí se stanovami klubu a zaváže se podáním přihlášky je
dodržovat. Členství vzniká dnem podepsání členské přihlášky. Klub má právo přijetí
přihlášky odmítnout bez uvedení důvodu.
2. Členem klubu se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu v klubu jedná
její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na
jeho právního nástupce.
4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o
členství musí být podána v písemné formě.
5. Členství v klubu je individuální nebo čestné.

6. Členství v klubu zaniká následujícími způsoby:
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dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného
oznámení o ukončení členství Předsedovi klubu, není-li v oznámení o ukončení
členství uvedeno jinak;
nezaplacením členského příspěvku
úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z
klubu vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Předseda klubu,
má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a
poslání klubu dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle
čl. IX. těchto stanov;
zánikem klubu;



Rozhodnutím Valné hromady o přeměně klubu na jinou právní formu v souladu s
§ 3045 odst. 1 NOZ

7. Členové klubu neručí za dluhy klubu.

VIII.
Práva a povinnosti člena
1. Každý člen klubu má právo:


účastnit se veškeré činnosti klubu i rozhodování o jejích záležitostech,



požívat výhod a služeb, které klub svým členům poskytuje nebo zprostředkovává,



volit a být volen do orgánů klubu,



předkládat své návrhy a podněty, připomínky a stížnosti orgánům klubu,



obracet se na příslušné orgány klubu se žádostí o pomoc při řešení profesních
problémů.

2. Každý člen klubu má povinnost:


uhradit ve stanovené výši a ve stanoveném čase členské příspěvky.



podílet se na činnosti klubu,



vystupovat v souladu s jejím posláním a cíli



hájit a prosazovat jeho zájmy i dobré jméno



dodržovat stanovy i další přijaté zásadní dokumenty klubu



plnit úkoly, kterými ho klub pověří



chránit jeho majetek a prostředky

IX.
Členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.
2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to
vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Předseda.
4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje
Předseda.
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X.
Seznam členů
1. Klub vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující
údaje:
Fyzické osoby

Právnické osoby

Jméno a příjmení
Bydliště
Datum narození
Tel. č./ email

Název
Sídlo
IČ
Tel. č./ email
Osoba jednající jménem člena v klubu

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Předseda klubu. Předseda klubu provede
zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda
klubu provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
3. Předseda klubu je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému
členovi, který o výpis požádá.
4. Seznam členů je uveřejněn na webových stránkách klubu. Odesláním žádosti dle čl.
VIII. bodu 16. Stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů,
který obsahuje údaje člena dle čl. XI. Bodu 1. Stanov.
XI.
Orgány klubu
1. Organizační strukturu klubu tvoří:




Valná hromada členů
Předseda klubu
Tajemník klubu

Funkční období orgánu činí čtyři roky.

2. Jednotlivé orgány jsou voleny prostou většinou hlasů na valné hromadě klubu. Pro
platnost rozhodování volených orgánů asociace platí zásada přítomnosti nadpoloviční
většiny a nadpolovičního počtu hlasů přítomných.
3. V průběhu volebního období jsou jednotlivé orgány klubu neodvolatelné. Výjimkou je
spáchání trestného činu, který poškozuje dobré jméno klubu, nebo hospodaření
klubu. V takovém případě odvolává orgán valná hromada na mimořádném zasedání.
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4. V průběhu volebního období se každý z orgánů klubu může vzdát bezdůvodně své
funkce. O tomto kroku vyrozumí dopředu předsedu klubu.

XII.
Valná hromada
1. Je vrcholným orgánem klubu. Svolává ji předseda klubu nejméně jedenkrát za rok.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se valná hromada o půl
hodiny později za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
2. Rozhoduje o všech záležitostech klubu, vyplývajících z obecně závazných předpisů i ze
stanov a návazných dokumentů, zejména projednává a schvaluje programové
dokumenty a plány činnosti celého klubu i zprávy o jejich plnění, stanovy klubu a
změny v nich, pravidla hospodaření asociace a zprávy o výsledcích hospodaření, výši
členských příspěvků a příspěvkový režim, revizní a kontrolní zprávy, volí orgány klubu,
předsedu klubu jmenovitě, schvaluje vnitřní organizační, ev. regionální členění klubu,
zvláště ustavení stálých komisí a odborných sekcí.
3. Valnou hromadu svolává předseda klubu nejméně jedenkrát za rok, a to formou emailu členům klubu, který je uveden v jejich přihlášce. Termín a program řádné valné
hromady musí být znám minimálně 30 kalendářních dnů před jejím konáním.
4. Valná hromada může být svolána jako mimořádná. Termín a program mimořádné
valné hromady musí být znám minimálně 15 kalendářních dnů před jejím konáním.
Mimořádná valná hromada se svolává obvykle za účelem odstranění nepředvídaných
událostí bránících v chodu klubu, nebo jeho rozvoji.

XIII.
Předseda klubu
1. Předseda je představitelem klubu, statutárním a řídícím orgánem spolku. Předseda
jedna jménem klubu navenek ve všech záležitostech. Odpovídá za činnost klubu valné
hromadě.
2. Předseda přijímá na tomto základě všechna zásadní opatření k zabezpečení činnosti i
rozvoje klubu, zejména zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady, programů a
plánů činnosti celého klubu i svých, včetně jejich finančního a materiálního krytí,
předkládá o tom valné hromadě zprávy a návrhy na opatření, schvaluje smlouvy a
dohody jménem klubu.
3. Za klub jedná předseda samostatně a zároveň vystupuje v úloze zaměstnavatele
podle obecných předpisů.
4. Mezi jeho hlavní kompetence patří:
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svolávat Valnou hromadu,



přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky
publikovat v rámci klubu,



posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat
tyto návrhy Valné hromadě,



dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost klubu,



přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,



přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,



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



rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných
spolupracovníků,



schvalovat interní organizační normy klubu

XIV.
Kontrolní komise
Bude ustavena při nárůstu klubu nad 10 členů.
XV.
Stálé komise, odborné sekce
Stále komise a odborné sekce jsou iniciativními a pracovními, event. zájmovými týmy, nemají
však rozhodovací pravomoci a nevystupují jménem klubu. Tyto týmy může zřizovat dle svého
uvážení předseda klubu, nebo mohou být zřízeny rozhodnutím valné hromady klubu. Své
návrhy a výsledky práce předkládají příslušným orgánům klubu - podle jejich závažnosti a
charakteru, vždy však tomu orgánu, který je zřídil.
XVI.
Majetek a hospodaření klubu
1. Klub hospodaří se svým svěřeným majetkem podle obecně závazných předpisů, podle
pravidel schválených valnou hromadou, a podle finančních rozpočtů schvalovaných
valnou hromadou.
2. Finančními zdroji klubu jsou členské příspěvky, dotace, úvěry, dary. Jakákoliv
výdělečná a případně podnikatelská činnost klubu má povahu pouze činnosti vedlejší
a slouží k zabezpečení hlavní zájmové činnosti klubu.

XVII.
Zánik a likvidace klubu
1. O zániku klubu rozhoduje valná hromada - pokud se pro takové rozhodnutí vysloví dvě třetiny
přítomných členů. V takovém případě zároveň valná hromada rozhodne o majetku klubu,
jinak platí obecně právní předpisy o zániku či likvidaci organizace.
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XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 2. 11. 2016, jejíž
konání je potvrzeno zápisem ze dne 2. 11. 2016

2. Znění těchto stanov je účinné od 2. 11. 2016

V Rumburku dne 2. 11. 2016

------------------------------------------------Mgr. Denny Šturm
předseda klubu
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