
IZS Team z. s. 
S T A N O V Y   S P O L K U 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1) Název spolku:  IZS Team z. s.    

2) Sídlo spolku:  Mělnická 1171, Bělá pod Bezdězem, PSČ 294 21 

3) IZS Team z. s. (dále jen spolek) byl založen na základě zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

4) IZS Team z. s. vykonává  činnost na území České republiky v rámci  platných předpisů a zákonů. 

5) Vnitřní organizace  spolku, práva a povinnosti  členů i volených orgánů spolku se  řídí  těmito  

stanovami, které jsou  uloženy ve svém úplném  znění v sídle spolku. 

 

Článek II. 

Účel spolku 

1) Spolek je nezávislým, dobrovolným, neziskovým, nepolitickým, profesním a zájmovým spolkem, 

sdružujícím členy a bývalé členy integrovaného záchranného systému bez ohledu na jejich národnost, 

pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání či sociální původ, dosaženou 

hodnost nebo služební zařazení a dále fyzické osoby se zájmem o činnosti složek IZS. 

2) Spolek rozhoduje o svých cílech, programu a způsobu jeho realizace samostatně. Sám si vytváří své 

orgány a rozhoduje o všech věcech týkajících se vnitřního chodu a organizace IZS Team z. s.. 

 

Článek III. 

Činnost spolku 

1) Hlavní činností spolku je: 

- udržování neformálních vztahů a kontaktů mezi bývalými a současnými příslušníky Integrovaného 

záchranného systému 

- organizování vzdělávacích, propagačních, kulturních, historických, sportovních nebo společenských 

akcí pro členy spolku a širokou veřejnost 

2) Spolek při plnění svých úkolů a cílů může vstupovat do různých forem spolupráce s ostatními orgány, 

organizacemi a spolky a v rámci této spolupráce vstupovat s nimi do právních vztahů. 



3) Spolek ve smyslu bodu 1), 2) tohoto článku je oprávněn spolupracovat se zahraničními či 

mezinárodními organizacemi, které mají obdobné úkoly a cíle. 

 

Článek IV. 

Členství 

1) Vznik členství: 

a) členem spolku se může stát pouze fyzická osoba 

d) členství ve spolku  vzniká  ke dni rozhodnutí spolku na základě  přijetí písemné přihlášky o členství. 

 

2) Zánik členství 

a) úmrtím člena spolku, 

b) vystoupením - na základě písemného oznámení, které člen doručí vedení spolku, 

c) vyloučením – na základě rozhodnutí vedení spolku, pokud se člen spolku hrubě provinil proti 

členským povinnostem, morálce, cti a myšlenkám humanizmu a demokracie nebo úmyslně poškozoval 

zájmy spolku a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu, přestože k tomu byl vyzván,  

d) zánikem spolku ve smyslu ustanovení čl. VII. stanov, 

 

 3) Práva člena spolku 

a) účastnit se jednání s možností navrhovat, diskutovat a hlasovat k projednávaným bodům, 

b) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku nebo k jednání členů spolku, či spolku 

samotného,  

c) být pravidelně informován o činnosti spolku  prostřednictvím webových stránek na síti internetu 

d) podílet se na činnosti spolku  

e) navrhovat členy spolku do funkcí a být do těchto funkcí volen, 

 

4) Povinnosti člena spolku 

a) dodržovat právní řád České republiky a stanovy IZS Team z. s., 

b) jednat tak, aby svým jednáním a vystupováním nepoškodil dobré jméno a zájmy spolku, 

c) chránit majetek spolku před zneužitím, 

d) respektovat rozhodnutí vedení spolku, 

e) pokud je zvolen do funkce ve spolku - řádně plnit povinnosti z této funkce vyplývající. 

 



5) Ochrana osobních údajů 

Člen spolku svým podpisem na přihlášce za člena spolku vydává souhlas, aby spolek shromažďoval a 

zpracovával evidenční údaje člena, kterými jsou: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, 

kontaktní telefonní číslo a e-mailová  adresa, případně faxové číslo. Tyto údaje mohou být zpřístupněny 

výhradně pro účely spolku, nebo v případech stanovených platnými zákony. 

Členové spolku byli řádně poučeni o zachování jejich práv ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. 

Článek V. 

Orgány spolku 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby 

a) schválila případné změny stanov, 

b) svolila na pětileté funkční období předsedu spolku, případně předsedu spolku 

odvolala 

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 

d) určila koncepci činnosti spolku na další období, 

e) stanovila výši členských příspěvků, 

f) schválila rozpočet spolku na příští období, 

g) schvalovala přijetí přihlášky o členství, rozhodla o vyloučení člena spolku, 

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov 

2. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud 

se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá 

předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato 

opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. 

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací 

nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. 

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí předseda spolku. 

6. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. 

Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený členskou schůzí spolku. 

 

Článek VI. 

Zásady hospodaření 

 1) Příjmy spolku tvoří zejména: 

a) příspěvky od organizací, spolků a ostatních institucí 

b) dary od fyzických a právnických osob či granty 



Prostředky spolek vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně 

podložené účetními doklady. 

2) S výsledky hospodaření seznamuje členy spolku na každé členské schůzi předseda. 

3) V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě 

s příbuzným předmětem činnosti. 

  

Článek VII. 

Zánik  spolku  

 1) Spolek zanikne: 

a. na základě usnesení členské schůze ke stanovenému datu, a to - dobrovolným 

rozpuštěním, 

b. na základě usnesení členské schůze ke stanovenému datu, a to – sloučením s  jiným 

spolkem nebo klubem, 

c. zrušením na základě zákonného rozhodnutí státního nebo jiného oprávněného  

orgánu, 

Článek VIII. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2) Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 20. 09. 2016 

3) Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze  


