
STANOVY 
 

 

MIE, z.s. 
 

Čl. 1.Úvodní ustanovení 
 

1. Název a sídlo, právní forma 
2. Název: MIE, z.s. 
(dále také jako „spolek“) 
3. Sídlo: Ředhošť, č.p. 101, 411 20 
4. Právní forma: spolek dle ustanovení §214 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Čl. 2. Statut spolku 
 

1. Mie, z.s. je dobrovolným, na politických stranách, státní moci a jiných organizacích 
nezávislým spolkem sdružujícím své členy na základě společného zájmu vedeného zejména za 
účelem podpory ekologických aktivit, ekonomické činnosti převážně regionální – 
mikroekonomické, zapojování lidí do veřejného dění a humanitární činnosti podporující 
osoby v těžkých situacích a v jejich opětovném zapojování do ekonomických procesů 
společnosti s důrazem na rozvoj jejich vzdělanosti, zaměstnanosti a sociální inkluze. 
2. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. 

 

Čl. 3 Základní cíle činnosti spolku 
 

1. Cílem spolku je organizovat svoji činnost zejména v rámci zapojení do ekologických a 
humanitárních aktivit, vytvářet pro ni materiální, personální a ostatní podmínky. Za tímto 
účelem bude spolek usilovat zejména o: 

a) podporu makroekonomických aktivit; 
b) podporu místních regionálních ekonomik; 
c) podporu vzniku a udržování regionálních ekonomických podniků; 
d) podporu a realizaci sociálních projektů, zejména, nikoli však výlučně, v oblasti 
sociálního bydlení; 
e) podporu integrace sociálně znevýhodněných osob; 
f) podporu dobrovolnických aktivit, včetně vyhledávání dobrovolníků pro činnosti 
spolku. 

2. Spolek se za účelem naplnění svých cílů může stát registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 
popř. ve smyslu právního předpisu, kterým bude tento zákon nahrazen. 
3. Spolek za účelem naplnění svých cílů může usilovat o přiznání statutu veřejné prospěšnosti 
ve smyslu § 146 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a 
navazující legislativy. 
4. Spolek seznamuje veřejnost se svým posláním, cíli a popularizuje výsledky, kterých dosáhl 
zejména prostřednictvím internetových stránek www.mie.cz 
5. Spolek může zakládat pobočné spolky. 

http://www.mie.cz/


6. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v 
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v 
hospodárném využití spolkového majetku. 
7. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

 
Čl. 4 Členství 

 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. 
2. Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli 
spolku. O přijetí za člena spolku rozhoduje předseda na základě písemné přihlášky. 
3. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy 
se stane členem spolku. 
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
5. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením předsedovi spolku, 
b) úmrtím člena, 
c) u právnické osoby jejím zrušením, 
d) vyloučením na základě rozhodnutí předsedy spolku z důvodu závažného porušení 
povinností vyplývajících z členství. 
e) zánikem spolku. 

6. Dokladem členství je potvrzení vydané předsedou spolku. 
7. Neveřejný seznam členů vede předseda spolku. 

 

Čl. 5 Práva a povinnosti členů 
 

1. Člen spolku má právo: 
a) podílet se aktivně podle svých možností na činnosti spolku, 
b) být informován o činnosti a hospodaření spolku nejméně jednou ročně, 
c) předkládat předsedovi spolku podněty, připomínky a stížnosti k činnosti spolku a 
obdržet na ně odpověď. 

2. Člen spolku má povinnost zejména: 
a) dodržovat stanovy spolku, 
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku a jeho poslání, 
c) respektovat rozhodnutí předsedy spolku 
d) dodržovat etická, mravní a morální pravidla, jak ve vztahu ke spolku, tak ve vztahu 
k jeho členům 
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

 

Čl. 6 Orgány spolku 
 

Orgány spolku jsou: 
1. předseda spolku, 
2. členská schůze 

 
Čl. 7 Předseda spolku 

 

1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. 



2. Do působnosti předsedy spolku náleží: 
a) určit hlavní zaměření činnosti spolku ve smyslu stanov, 
b) projednávat návrhy na změnu stanov, 
c) samostatně podepisovat veškeré písemnosti a samostatně za spolek jednat. 
d) schválit úkoly spolku pro příslušné období, 
e) schválit výroční zprávu spolku, 
f) hodnotit činnost členů spolku, 
g) rozhodnout o zrušení členství, 
h) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

3. Funkční období předsedy spolku je 20 let; předseda spolku může být volen opětovně. 
4. Předseda spolku může ze své funkce odstoupit; odstoupení je povinen písemně oznámit 
všem členům spolku. Výkon funkce končí dnem, kdy členská schůze projednala odstoupení, 
nejpozději pak ve lhůtě 3 měsíců od písemného oznámení. 
5. Jménem spolku jedná předseda samostatně. 

 

Čl. 8 Členská schůze 
 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 
2. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, aby: 

• schválila stanovy spolku a změny těchto stanov, 

• zvolila předsedu spolku, pokud skončilo jeho funkční období, 
• schválila rozpočet spolku předkládaný předsedou, 
• schválila zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok, 
• určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období. 

 

Čl. 9 Majetek a zásady hospodaření spolku 
 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. V případě zániku spolku rozhoduje o 
majetkovém vypořádání předseda spolku. 
2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary od právnických a fyzických osob, 
b) dary od členů, 
c) výnosy majetku, 
d) státní příspěvky, dotace a granty, 
e) příjmy z reklamy, 
f) příjmy z pronájmů i prostoru na internetových stránkách a z vedlejších aktivit, které 
zajišťují chod hlavního poslání, 
g) příjmy z podnikání podle živností, které spolek má za účelem vytváření zisku pro 
vlastní chod spolku. 

3. Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku. 
 

Čl. 10 Zánik spolku 
 

1. Spolek zaniká: 
a) rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě 
rozhodnutí předsedy, 
b) rozhodnutím soudu. 



2. Zaniká-li spolek rozpuštěním dle odst. 1 písm. a), rozhodne současně předseda o způsobu 
majetkového vypořádání. 

 
Čl. 11 Závěrečná ustanovení 

 
1. Spolek může na základě rozhodnutí předsedy vydat organizační a jednací řád spolku. 

2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 


