I.
Název a sídlo spolku
Název: FREEWEST, z.s.
(dále jen „spolek")
Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00

II.
Právní postavení spolku
1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí svou činnost v oblasti
vývoje, provozu a šíření informačních technologií, pořádání odborných seminářů, školení, vydávání
online periodik a brožur
2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

III.
Cíl činnosti spolku
Cílem spolku je podpora informačních technologií a jejich rozšíření, podpora funkční gramotnosti v
oblasti technologií ICT ve společnosti, vzájemné školení v úzkých specifických oborech informatiky a
vlastní výzkum technologií a jejich zdokonalování včetně experimentálního nasazení v běžném
provozu.

Své poslání bude spolek plnit především:
- vybudováním a trvalým udržováním infrastruktury pro své členy
- šířením osvěty prostřednictvím školení osob a veřejných akcí
- vydáváním periodik
- komunikací s obdobnými subjekty se společnými zájmy a cíli
K náplni smyslu spolku tedy patří zejména usilování o výměnu zkušeností s jinými organizacemi,
institucemi a jednotlivci; vyhledávání potencionálních partnerů spolku; zviditelňování technologií na
veřejnosti včetně vlastních odborných recenzí a testů, hospodaření s vlastním majetkem i s
majetkem, ke kterému má právo užívání.

IV.
Členství:
Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a
cíli spolku.
O přijetí za člena/členku spolku rozhoduje na základě internetové registrace nebo podané přihlášky
rada spolku.
Členství vzniká dnem registrace člena/členky v internetovém portálu spolku oprávněným členem
spolku. Přijetí za člena/členku se sděluje emailem uvedeným při registraci.
Členství se zakládá na placení členských příspěvků, jejichž výše se určuje ve vnitřním předpise.
Rada spolku může rozhodnout o případném osvobození od platby členských příspěvků při zachování
požívání výhod z nich plynoucích, např. v případě aktivně fungujícího člena sdružení.

Zánik členství:
a) vystoupením členky/člena písemným oznámením adresovaným radě spolku;
b) úmrtím člena nebo zrušením právnické osoby;
c) zrušením členství na základě rozhodnutí rady spolku;
d) nezaplacením členského příspěvku;
e) zánikem spolku.
Spolek je oprávněn vyloučit ze spolku člena/členku, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami
a zájmy spolku.

V.
Práva a povinnosti členů
Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku;
b) navrhovat radě přijetí nových členů/členek;
c) obracet se na orgány spolku s podněty a nápady k další činnosti spolku a se stížnostmi a žádat o
jejich vyjádření;
d) být informován/a o hospodaření spolku a o veškeré činnosti spolku, podílet se na něm a využívat
všech výhod, plynoucích z členství ve spolku;
e) volit a být volen/a do orgánů spolku;
f) hlasovat samostatně na valné hromadě.

2. Člen/členka má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení valné hromady a rady spolku a jejich operativních
rozhodnutí;
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
c) platit včas členské příspěvky;
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Člen/členka orgánu spolku navíc:
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;

VI.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
valná hromada
rada spolku
předseda
revizní komise

VII.
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
Valnou hromadu tvoří všichni řádní členové.
Valnou hromadu svolává rada spolku dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Rada svolá valnou
hromadu také vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá
většina přítomných členů. O změně stanov sdružení a o zániku sdružení rozhoduje valná hromada
třípětinovou většinou přítomných hlasů.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů spolku jsou rovné, každý člen hlasuje osobně. Řádný člen
při prezentaci prokáže totožnost, zastupující člen se prokáže plnou mocí k zastupování. Zastupovat
lze vždy pouze jednoho člena zároveň.
Valná hromada je usnášeníschopná vždy.

Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku;
b) schvaluje úkoly spolku, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření;
c) volí na období 5let členy rady a na období 1rok členy revizní komise;
d) odvolává tajným hlasováním členy rady spolku;
e) rozhoduje o zániku spolku.

VIII.
Rada spolku
Rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
Rada má nejméně 3 členy. Členy rady mohou být pouze fyzické osoby z řad členů spolku. Členové
rady mohou být voleni opakovaně.
Členství v radě zaniká:
a) skončením funkčního období;
b) smrtí člena;
c) vzdáním se funkce písemným oznámením radě;
d) odvoláním valnou hromadou;
e) pozastavením činnosti revizní komisí.

Rada zejména:
a) rozhoduje o zrušení členství;
b) volí ze svých členů předsedu;
c) koordinuje činnost spolku;
d) svolává valnou hromadu;
e) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady;
f) rozhoduje o přijetí za člena spolku;
g) kontroluje činnost případných pracovníků.

Radu svolává předseda, podle potřeby, nejméně však 4 x ročně.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě nerozhodného výsledku hlasování
rozhoduje hlas předsedy. Zápis ze schůze rady podepisuje předseda a jeden její člen.
K zajištění činnosti spolku může rada zřídit kancelář spolku.

IX.
Předseda
Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zejména zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá
zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah
pravomocí předsedy stanoví rada.
Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
Předseda připravuje podklady pro jednání rady.
Předsedu volí rada, neprojeví-li valná hromada zájem o přímou volbu.

X.
Revizní komise
Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
Revizní komise má nejméně 3 členy. Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou.
Členství v revizní komisi zaniká:
a) skončením funkčního období;
b) úmrtím člena;
c) vzdáním se funkce písemným oznámením radě;
d) odvoláním valnou hromadou;
e) dopuštěním se jakékoli trestné činnosti se sazbou trestu vyšší jak 2 roky nepodmíněně, a to dnem
nabytí rozsudku právní moci.
Revizní komise kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí valné hromady, vykonává dohled nad
hospodařením spolku, upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
Kontrolu provádí nejméně 1 x ročně. Revizní komise může v následujících případech odvolat člena z
funkce, nebo pozastavit členství do konání nejbližší valné hromady:

a) Pokud je člen pravomocně odsouzen za jakoukoli trestnou činnost se sazbou trestu vyšší jak 2 roky
nepodmíněně;
b) Pokud se člen dopouští opakovaných hrubých chyb ve výkonu své funkce a sdružení z nich plyne
prokazatelná škoda;
c) Pokud se člen dopouští opakovaných hrubých přestupků proti stanovám, nebo neplní své
povinnosti ze stanov plynoucí;

XI.
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2. Finančními zdroji spolku jsou zejména:
členské příspěvky, dotace, subvence, granty, dary, dědictví nebo odkazy, příspěvky fyzických a
právnických osob, příjmy z organizační a realizační podpory kulturních událostí a společenských
aktivit, vzdělávacích programů, uvedených v bodě III.
3. Za hospodaření spolku odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o
hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
4. Spolek nakládá hospodárně se svým majetkem a využívá jej k podpoře své činnosti.
5. Rada hospodaří s majetkem spolku na základě obecně závazných právních předpisů, stanov,
vnitřních předpisů nebo na základě usnesení VH.

XII.
Pracovně – právní vztahy
Spolek může přijímat zaměstnance do pracovního poměru nebo uzavírat dohody o pracovní činnosti
nebo o provedení práce, případně uzavírat další dohody a smlouvy s fyzickými nebo právnickými
subjekty v rámci platných předpisů.

XIII.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady;
- rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.

XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy,
kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle spolku. Při jmenování přebírají jmenovací
listinu čestného člena spolku.
2. Rada spolku vydá vnitřní předpisy pro chod spolku a může na základě rozhodnutí valné hromady
vydat organizační a jednací řád spolku. Spolek vydává výroční zprávu.

