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čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1.
2.
3.
4.

Název spolku je: ”BUSINESSCON, z. s.” (dále jen ”spolek”).
Sídlem spolku je Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava - Hulváky.
Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky — celý
spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
Charakter spolku — spolek je právnickou osobou podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. II. Účel spolku a formy činnosti
1.

2.
3.

4.

Účelem spolku je:
1.1.
šíření kultury v sektoru malých a středních firem (SME) v daném regionu, která vede ke
spolupráci, vzájemnému sdílení ověřených praktik a vzájemné inspiraci podnikatelů, jak
strategicky řídit a rozvíjet firmu v 21. století; úroveň této kultury vyjadřuje postoj: “Sami jsme
chytří, ale společně geniální”;
1.2.
vytvoření prostoru, ve kterém podnikatelé zažijí takovou úroveň kultury, kterou budou
přenášet do svých firem;
1.3.
budování a rozvíjení platformy pro pravidelné se-tkávání majitelů středně velkých firem,
kteří otevřeně sdílejí své příběhy a zkušenosti z praxe a učí se od sebe navzájem. Tím
budou podnikatelé dosahovat lepších výsledků ve svém vlastním podnikání.
Náplň činností musí odpovídat účelu spolku.
Hlavní formou naplňování účelu spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech
vzdělávací, osvětové, propagační, zejména:
3.1.
pořádání školení, seminářů, konferencí, se-tkávání a vzdělávacích akcí pro členy i
veřejnost;
3.2.
propojování účastníků vzájemně, s korporátní i nekorporátní sférou;
3.3.
poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
3.4.
soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
3.5.
propagace kultury spolupráce.
Další formy a konkretizaci činností stanoví legislativní shromáždění.

čl. III. Členství ve spolku
1.

2.

Členství ve spolku je třístupňové:
1.1.
člen s hlasovacím právem;
1.2.
člen;
1.3.
čestný člen.
Členem a členem s hlasovacím právem může být jen fyzická osoba (starší 15 let)
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3.

4.

Člen s hlasovacím právem:
3.1.
vznik členství s hlasovacím právem:
3.1.1.
za člena s hlasovacím právem může být přijat pouze „člen“ s členstvím delším než
12 měsíců; legislativní shromáždění může v odůvodněných případech pro
navrženého kandidáta učinit výjimku z tohoto pravidla;
3.1.2.
o přijetí za člena s hlasovacím právem rozhoduje legislativní shromáždění;
3.1.3.
na přijetí za člena s hlasovacím právem se musí jednohlasně shodnout všichni
členové s hlasovacím právem na legislativním shromáždění;
3.2.
zánik členství s hlasovacím právem:
3.2.1.
dobrovolně, písemným oznámením k rukám předsedy;
3.2.2.
úmrtím;
3.2.3.
jednohlasným rozhodnutím všech členů s hlasovacím právem o vyloučení, pokud se
člen s hlasovacím právem dopustí chování v rozporu se stanovami, cíli a
myšlenkami spolku či v rozporu s dobrými mravy;
3.3.
práva a povinnosti člena s hlasovacím právem:
3.3.1.
člen s hlasovacím právem má právo účastnit se a hlasovat na legislativním
shromáždění;
3.3.2.
člen s hlasovacím právem může samostatně vyvíjet činnost v rámci schváleného
projektu;
3.3.3.
člen s hlasovacím právem se zodpovídá legislativnímu shromáždění (a předsedovi
v době mezi legislativními shromážděními);
3.3.4.
člen s hlasovacím právem má právo volit a být volen do orgánů spolku;
3.3.5.
člen s hlasovacím právem má právo obracet se na orgány spolku s podněty,
stížnostmi apod. a žádat vyjádření;
3.3.6.
člen s hlasovacím právem má právo podílet se aktivně i pasivně na činnosti
sdružení;
3.3.7.
člen s hlasovacím právem má povinnost dodržovat stanovy a vystupovat v souladu
s posláním spolku;
3.3.8.
člen s hlasovacím právem má povinnost účastnit se legislativního shromáždění,
jeho opakovaná neúčast může být důvodem k vyloučení ze spolku;
3.4.
člen s hlasovacím právem má povinnost platit příspěvky, a to ve výši a v termínu
stanoveném rozhodnutím legislativního shromáždění.
Člen:
4.1.
vznik členství:
4.1.1.
za člena může být přijata fyzická osoba starší 15 let po splnění podmínek, které
stanoví legislativní shromáždění;
4.2.
zánik:
4.2.1.
dobrovolně, písemným oznámením k rukám předsedy;
4.2.2.
úmrtím;
4.2.3.
rozhodnutím výkonného výboru;
4.2.4.
rozhodnutím předsedy, pokud se člen dopustí chování v rozporu se stanovami, cíli a
myšlenkami spolku či v rozporu s dobrými mravy;
4.3.
práva a povinnosti:
4.3.1.
člen má právo podat žádost na přijetí za „člena s hlasovacím právem“, a to formou,
kterou stanoví legislativní shromáždění;
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člen má právo být informován o probíhajících akcích spolku a účastnit se jich za
podmínek, které stanoví legislativní shromáždění;
4.3.3.
člen má právo účastnit se jednání legislativního shromáždění s hlasem poradním;
4.3.4.
člen má právo doporučit nového potenciálního člena, který splňuje kritéria členství,
a vzít jej s sebou na jednu libovolnou akci pořádanou spolkem (s výjimkou
konference) jako hosta; tento host má následně právo rozhodnout se, zda požádá o
členství ve spolku;
4.3.5.
člen má povinnost dodržovat stanovy a vystupovat v souladu s posláním spolku;
4.3.6.
člen má povinnost platit příspěvky, a to ve výši a termínu stanoveném rozhodnutím
legislativního shromáždění.
4.4.
S členstvím bez hlasovacího práva je spojen pouze hlas poradní.
Čestný člen:
5.1.
je osoba reprezentující hodnoty a poslání BusinessCon a v minulosti se podílela nebo se
podílí na aktivitách BusinessCon, např. jako Patron na výroční konferenci;
5.2.
čestné členství je formou poděkování a udržení vztahu s osobnostmi významnými pro
BusinessCon;
5.3.
vznik členství:
5.3.1.
kterýkoli člen může předložit návrh na přiznání statutu čestného člena výkonnému
výboru; ten návrh předloží legislativnímu shromáždění, které rozhodne o jeho
schválení;
5.3.2.
čestný člen má všechna práva řadového člena;
5.3.3.
čestný člen není vázán plnit povinnosti člena (tj. není povinen platit roční členství);
5.4.
zánik členství:
5.4.1.
čestné členství může být odebráno v případech, kdy se jednání čestného člena jeví
v rozporu s hodnotami BusinessCon;
5.4.2.
o odebrání čestného členství rozhoduje legislativní shromáždění;
Seznam členů:
6.1.
seznam členů vede předseda spolku nebo jím pověřená osoba;
6.2.
předseda spolku nebo jím pověřená osoba provádí zápis a výmaz členů do 14 dnů od
vzniku či zániku členství;
6.3.
do seznamu členů může nahlížet jakýkoliv člen s hlasovacím právem na žádost u předsedy
4.3.2.

5.

6.

čl. IV. Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
1.
legislativní shromáždění;
2.
výkonný výbor;
3.
předseda.

čl. V. Legislativní shromáždění
1.
2.

Legislativní shromáždění je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
Legislativní shromáždění svolává předseda spolku vlastním rozhodnutím nebo na popud alespoň
1/3 členů s hlasovacím právem. Legislativní shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna
alespoň polovina členů s hlasovacím právem; není-li legislativní shromáždění usnášeníschopné,
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3.

svolá předseda spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní legislativní shromáždění, toto
legislativní shromáždění je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů s hlasovacím
právem. Legislativní shromáždění přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasovacím právem, pokud tyto stanovy neurčí
jinak.
Legislativní shromáždění:
3.1.
schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba 4/5 většiny všech přítomných členů s hlasovacím právem;
3.2.
volí a odvolává předsedu spolku;
3.3.
schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;
3.4.
určuje strategii spolku a hlavní činnosti pro další období.

čl. VI. Výkonný výbor
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku.
Výkonný výbor se schází nejméně jednou za 3 měsíce; termíny setkávání plánuje výkonný výbor
na celý kalendářní rok.
Výkonný výbor má alespoň 3 členy, a to včetně předsedy spolku, které volí legislativní
shromáždění členů s hlasovacím právem, a to jednohlasně.
Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina členů výkonného výboru;
není-li výkonný výbor usnášeníschopný, svolává předseda spolku náhradní termín do jednoho
měsíce; tento výkonný výbor je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných členů a pro
přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů výkonného výboru,
pokud tyto stanovy neurčí jinak.
Výkonný výbor:
5.1.
zpracovává rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;
5.2.
členové výkonného výboru zastupují spolek během jednání s partnery a současnými i
potenciálními členy;
5.3.
přijímá nové členy (bez hlasovacího práva) a odvolává stávající (bez hlasovacího práva);
5.4.
plánuje a vykonává aktivity realizující strategii schválenou legislativním shromážděním;
Výkonný výbor rozhoduje hlasováním prosté většiny členů výkonného výboru přítomných na
zasedání výkonného výboru.

čl. VII. Předseda spolku, jednání jménem spolku
1.

2.

3.

Předseda spolku je volen legislativním shromážděním a jeho funkční období je na dobu neurčitou.
Předsedou sdružení se stane člen s hlasovacím právem, kterého zvolí na legislativní shromáždění
členové s hlasovacím právem jednomyslně.
Předseda spolku řídí spolek v období mezi legislativními shromážděními. Předseda spolku je
statutárním orgánem spolku. Předseda spolku může udělit plnou moc k zastupování dalším
osobám.
Funkční období předsedy spolku zaniká:
3.1.
úmrtím;
3.2.
dobrovolným rozhodnutím, a to písemně k rukám všem členům s hlasovacím právem;
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3.3.

odvoláním legislativním shromážděním, a to 4/5 většinou všech přítomných členů
s hlasovacím právem.

čl. VIII. Zásady hospodaření
1.

2.

Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příjmy z činnosti, která je v souladu
s cíli spolku (vstupné a příspěvky na vzdělávací, osvětové a podobné akce, příjmy z publikační a
propagační činnosti a obdobné příjmy). Dalšími příjmy mohou být příjmy z členských a
dobrovolných příspěvků členů a podporovatelů spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci
s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle
těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. IX. Okolnosti zániku spolku
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán osobě na základě rozhodnutí
legislativního shromáždění, a to za podmínky, že tento majetek bude dále zajišťovat naplnění obdobných
cílů jako jsou cíle spolku.

čl. X. Závěrečná ustanovení
Záležitosti výslovně neupravené stanovami spolku se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

