STANOVY
Sdružení zájmové : ,,Sdružení pro pořádání soutěže MLADÝ MÓDNÍ TVŮRCE
ČESKÉ REPUBLIKY z.s.“
I.
Název a sídlo
Název: Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce České republiky z.s., Karoliny
Světlé 2, 58601 Jihlava, ICO: 64243605
II.
Cíle činnosti
1) Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce České republiky z.s., dále jen
(Spolek), je profesním nepolitickým sdružením. Spolek je samostatným subjektem,
který provozuje svoji činnost na území České republiky. Jeho sídlem je Jihlava, Karoliny
Světlé 2, PSĆ 58601
2) Předmětem činnosti:
• Vytvoření systému soutěže v odborných dovednostech středních škol České
republiky
• Prezentace středních škol formou přehlídek, soutěží, expozic a zapojení se do
mezinárodní spolupráce
• Spolek bude usilovat o zlepšení kvality absolventů středních škol a propagovat
na veřejnosti výsledky vzdělávacího systému
3) Spolek bude koordinovat činnosti a zájmy členů, bude předávat informace o činnosti,
bude spolupracovat i se středními školami, které nejsou členy Spolku.
III.
Práva a povinnosti členů Spolku

1. Vznik členství
1.1. Členství ve Spolku je dobrovolné, členem se může stát každá právnická
osoba, jejímž předmětem činnosti je odborné vzdělávání v ČR
1.2. K členství se subjekty přihlašují písemnou přihláškou a členy se stávají dnem doručení
přihlášky předsedovi Spolku s prohlášením, že přistupuje ke stanovám Spolku a
zaplacení členského příspěvku do 1 měsíce po přihlášení do Spolku a dále vždy do
30.3. následujícího kalendářního roku. Členský příspěvek je jednorázový a nekrátí se s
ohledem na délku členství, při výstupu ze Spolku se nevrací.

2. Práva člena
2.1. Účastnit se Valné hromady a hlasovat o všech projednávaných otázkách
2.2. Podávat návrhy a podněty správní radě Spolku
2.3. Být zvolen za člena správní rady Spolku, navrhovat kandidáty k volbě a volit
2.4. Mít přístup ke všem materiálům, které Spolek vytvoří
3. Povinnosti člena
3.1. Podílet se na práci Spolku.
3.2. Dodržovat stanovy.
3.3. Respektovat a naplňovat závěry přijaté na Valné hromadě
3.4. Platit členské příspěvky
4. Zánik členství
4.1. Členství zaniká písemnou výpovědí doručenou předsedovi Spolku
4.2. Zánikem Spolku
4.3. Nezaplacením poplatku člena ve stanoveném termínu
IV.
Orgány Spolku a jejich působnost
1. Valná hromada
1.1. Valná hromada je tvořena všemi členy Spolku
1.2. Je nejvyšším orgánem a schází se k jednání minimálně 1x za rok. Může být svolána i
v dalších termínech rozhodnutím Rady nebo písemnou žádostí minimálně 30% členů Spolku.
1.3. Schvaluje:
• usnesení, které je závazné pro všechny členy Spolku
• jednací a volební řád Valné hromady
• změny stanov, včetně změn a doplňků
• počet členů správní rady, volí správní radu Spolku včetně předsedy Spolku
2. Správní rada
2.1. Je statutárním orgánem, tvoří ji 4 členové, je volena valnou hromadou Spolku na 4 roky a
ve smyslu usnesení Valné hromady zastupuje Spolek
2.2. Správní rada Spolku se řídí přijatým usnesením Valné hromady a v tomto duchu
zastupuje Spolek při jednání s dalšími subjekty předseda, který je členem rady.
2.3. Jednání Rady řídí předseda, ten také svolává Valnou hromadu.
2.4. Správní rada navrhuje a předkládá valné hromadě ke schválení rozpočet, plán činnosti a
výroční zprávu
2.5. Rozhodnutí Rady jsou platná po schválení dvoutřetinovou většinou přítomných členů
Rady

V.
Zánik Spolku
1. Spolek zanikne, když odsouhlasí jeho zánik dvoutřetinová většina přítomných členů na
valné hromadě.
2. Spolek zaniká způsoby uvedenými v ustanovení § 12 zákona 83/1990 Sb.
2. Po zrušení Spolku se provede majetková likvidace. Likvidaci musí schválit správní rada
Spolku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy sdružení.

VI.
Zásady hospodaření
1. Zdrojem hospodaření jsou členské příspěvky , dary, případně jiné finanční
příspěvky. Valnou hromadou Spolku byl schválen členský příspěvek 1000 Kč pro
kalendářní rok
2. Finanční operace zajišťuje pověřený člen správní rady a hospodář Spolku.
3. Pro uskutečňování finančních operací se zakládá běžný účet Spolku.
Právo manipulovat s účtem má hospodář, pro realizaci je nutný příkaz ještě s jedním
podpisem člena správní rady Spolku.
4. Hlavním zdrojem financování soutěže MMT ČR jsou účastnické poplatky
soutěžících za přihlášené školy. Tyto poplatky jsou vybírány na základě faktury
splatné k datu, který je uveden v propozicích a tyto poplatky jsou nevratné při
odhlášení soutěžících v časovém horizontu kratším, než je 10 dnů před soutěží.

VII.
Závěrečné ujednání
Změny a doplňky těchto stanov musí projednat a schválit Valná hromada Sdružení pro
pořádání soutěže Mladý módní tvůrce České republiky z.s. a jsou platné po jejich registraci.
V Jihlavě dne 3.12.2015

