EVROPSKÉ HODNOTY O.S.
stanovy občanského sdružení
čl. I
Název a sídlo
1. Sdružení se nazývá „Evropské hodnoty o.s.“ (dále jen “sdružení”).
2. Anglický ekvivalent názvu sdružení je: „European Values o.s.“.
3. Sídlem sdružení je Ohnivcova 56, 147 00 Praha 4 – Braník, Česká republika.
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čl. II
Cíle činnosti
Cílem sdružení je aktivně podporovat zájem společnosti o evropské hodnoty,
vnášet otázky s nimi spojené do veřejné i odborné diskuse a pracovat na řešeních,
která z nich vycházejí.
Mezi základní evropské hodnoty sdružení řadí zejména osobní svobodu a
zodpovědnost, lidskou důstojnost, solidaritu, aktivní občanskou společnost, tržní
hospodářství, demokracii a právní stát.
Vizí sdružení je evropská společnost vědomá si hodnot a civilizační identity, na
kterých stojí, a evropské politické společenství schopné tyto hodnoty prosazovat.
Hlavní motivací práce sdružení je vědomí spoluzodpovědnosti za stav naší
společnosti a proto se sdružení zasazuje o prosazení takových idejí, které zajistí
předání evropského hodnotového systému a způsobu života budoucím
generacím.
čl. III
Činnost
Sdružení naplňuje své cíle prováděním osvětové, vzdělávací a výzkumné činnosti.
Mezi hlavní oblasti zájmu sdružení patří evropská integrace, budoucnost Evropy,
evropská identita, politické, sociální a ekonomické problémy Evropy a
transatlantické vztahy.
Sdružení pořádá veřejné i neveřejné přednášky, diskuse, semináře a konference a
vyvíjí vlastní publikační činnost.
Organizuje osvětové a vzdělávací programy pro mládež i širokou veřejnost,
kulturní a společenské akce.
Provádí petiční akce a další občanské iniciativy.
Vyvíjí další činnost v souladu s cíli sdružení.
Za tímto účelem aktivně spolupracuje s českými a zahraničními subjekty.
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čl. IV
Členství
Členy sdružení mohou být fyzické osoby.
Členství ve sdružení je řádné, nebo čestné.
Řádné členství vzniká rozhodnutím Správní rady na základě písemně podané
přihlášky a s přihlédnutím k dosavadní aktivitě žadatele.
Čestné členství může být uděleno Správní radou.
Řádné i čestné členství musí být schváleno Valnou hromadou na jejím nejbližším
zasedání od přijetí nového člena.
Řádné i čestné členství zaniká:
a. dobrovolným vystoupením člena na základě písemného oznámení Správní
radě,
b. rozhodnutím Valné hromady o vyloučení pro jiné závažné důvody
c. úmrtím člena,
d. zánikem sdružení.
čl. V
Práva a povinnosti členů

1. Řádný člen má právo:
a. podílet se na činnosti sdružení,
b. účastnit se a hlasovat na Valné hromadě,
c. v nepřítomnosti hlasovat na Valné hromadě prostřednictvím plné moci
(která musí obsahovat jméno zmocněné osoby a zmocnitele, jejich rodná
čísla a podpisy a dobu platnosti plné moci),
d. volit a být volen do orgánů sdružení,
e. předkládat návrhy a připomínky,
f. být informován o činnosti sdružení.
2. Řádný člen má povinnost:
a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů sdružení,
b. aktivně se podílet na činnosti sdružení a práce jeho orgánů,
c. hájit zájmy a dobré jméno sdružení,
d. platit členské příspěvky v uvedené lhůtě.
3. Čestný člen má právo:
a. být informován o činnosti sdružení,
b. účastnit se zasedání Valné hromady,
c. přispívat k činnosti sdružení.

čl. VI
Orgány
1. Sdružení má tyto orgány:
a. Valná hromada,
b. Správní rada,
c. Dozorčí rada.
2. Valná hromada
a. Je nejvyšším orgánem sdružení.
b. Je tvořena všemi řádnými členy sdružení.
c. Rozhoduje o:
i. způsobu naplňování cílů sdružení,
ii. změnách stanov,
iii. vyloučení členů,
iv. výši členských příspěvků,
v. zániku sdružení a způsobu jeho likvidace.
d. Schvaluje rozhodnutí Správní rady o přijetí řádných členů a udělení
čestného členství.
e. Volí:
i. členy Správní rady,
ii. členy Dozorčí rady.
f. Schází se alespoň jednou v kalendářním roce.
g. Je svolávána Správní radou vhodnou formou a v dostatečném předstihu.
h. Je rovněž svolána na základě žádosti Dozorčí rady nebo nejméně jedné
třetiny členů sdružení.
i. Je usnášení schopná:
i. za přítomnosti alespoň dvou třetin členů,
ii. nebo v jakémkoli počtu o hodinu později od svolání zasedání Valné
hromady.
j. Rozhoduje, volí a schvaluje nadpoloviční většinou přítomných řádných
členů, pokud není v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak.
k. O změnách stanov a zániku sdružení rozhoduje dvoutřetinovou většinou
přítomných řádných členů.

3. Správní rada
a. Je výkonným orgánem sdružení.
b. Její členové jsou voleni Valnou hromadou na období jednoho roku a
nemohou být zároveň členy Dozorčí rady.
c. Skládá se z předsedy a dvou místopředsedů.
d. Jménem Správní rady jedná předseda nebo jím pověřený místopředseda.
e. Schází se alespoň jednou za čtvrt roku na pokyn předsedy nebo na žádost
Dozorčí rady.
f. Na Valné hromadě předkládá
i. zprávu o své činnosti,
ii. plán způsobu naplňování cílů.
g. Rozhoduje většinou svých členů.
h. Řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem v souladu s rozhodnutími Valné
hromady.
i. Svolává Valnou hromadu.
j. Rozhoduje o přijetí řádných členů a uděluje četné členství.
k. Ustavuje vnitřní orgány sdružení a jmenuje jejich vedoucí.
l. Pověřuje členy sdružení zvláštními funkcemi.
4. Dozorčí rada
a. Je kontrolním orgánem sdružení.
b. Jeho členové jsou voleni Valnou hromadou na období jednoho roku a
nemohou být zároveň členy Správní rady.
c. Skládá se z předsedy a dvou členů.
d. Rozhoduje většinou svých členů.
e. Dohlíží na dodržování stanov sdružení.
f. Dohlíží na plnění cílů sdružení.
g. Kontroluje hospodaření sdružení.
h. Může požádat o svolání Valné hromady a zasedání Správní rady.
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čl. VII
Hospodaření
Cílem sdružení není zisková činnost.
Za hospodaření sdružení odpovídá Správní rada.
Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary, dotace, granty, příspěvky
z rozpočtů a výnosy z vlastní činnosti.
Prostředky sdružení jsou využívány k naplňování cílů sdružení.

čl. VIII
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. O způsobu vypořádání majetku při zániku sdružení rozhodne Valná hromada.
2. V souladu s § 6 odst. 3 zák. 83/1990 Sb. jedná jménem sdružení až do vytvoření
orgánů sdružení daných těmito stanovami „přípravný výbor“ ve smyslu tohoto
zákona.
----IČO (identifikační číslo organizace)
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