Stanovy spolku
Tutto Italiano Praha, z.s.
Zakládající členové uvedení v článku XIII. stanov ve smyslu § 222 odstavce 1 občanského zákoníku
založili na ustavující schůzi konané 15.10.2020 v Praze k uplatňování společného zájmu spolek a
přijali tyto stanovy.

I.

Název

1. Tutto Italiano Praha, z.s. (dále jen spolek)
2. Sídlem spolku je hlavní město Praha.
3. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů vedených společným zájmem a byl
založen k naplňování společného zájmu.
4. Společným zájmem je rozvoj česko-italské spolupráce.

II.

Činnost

1. Účelem spolku je pěstovat, podporovat a prohlubovat česko-italské vztahy ve všech
oblastech společenského života, zejména:
a) Pracovat pro posílení vzájemného porozumění a přátelských vztahů mezi obyvateli obou
států, jakož i mezi českými a italskými institucemi v duchu nejlepších tradic, cílů a zásad
Charty OSN, dvoustranných i vícestranných mezinárodních dohod, jejichž stranami jsou oba
státy.
b) Získávat a rozšiřovat mezi veřejností vzájemné informace o významných kulturních,
společenských, sociálních a ekonomických událostech a přispívat ke zvýšení znalostí o
partnerské zemi.
c) Zprostředkovávat rozvoj všech forem přímých vztahů mezi občany, organizacemi a
institucemi v politické, ekonomické, ekologické, výrobní, obchodní, vědecké,
vědeckotechnické, školské, vydavatelské, kulturní, duchovní, sportovní, turistické a dalších
oblastech.
2. K dosažení cílů spolek vyvíjí tuto hlavní činnost:
a) Organizuje přednášky, výstavy, koncerty, představení, kulturní, osvětové, gastronomické a
jiné akce.
b) Spolupůsobí při vydávání a rozšiřování časopisů, publikací a pomůcek, zabývajících se českoitalskými vztahy a různými oblastmi života v obou zemích, určených pro veřejnost.
c) K usnadnění česko-italské spolupráce podporuje vydávání jazykových učebnic a sborníků,
pořádá jazykové a jiné odborné semináře, kurzy a školy a používá informačních a
propagačních prostředků (rozhlas, televize, film, tisk, internet, sociální sítě apod.).
d) Spolupracuje s partnerskými subjekty v Itálii při realizaci cílů obou stran a vzájemném
poskytování pomoci ve výše uvedených oblastech.
e) Spolupůsobí při navazování a udržování partnerských styků mezi institucemi, školami,
obcemi, městy a oblastmi obou zemí.

f)

Organizuje nebo spolupůsobí při organizaci tematických a turistických zájezdů obyvatel obou
zemí sloužících ke vzájemnému poznávání.
g) Věnuje zvláštní pozornost sociální a demografické situaci v obou zemích.
3. Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající ve výdělečné činnosti,
jejímž účelem je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití spolkového majetku. Zisk z
činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
4. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona.

III.

Členství

1. Členem spolku se může stát jakákoli osoba, která má právní osobnost podle občanského
zákoníku.
2. O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán na základě přihlášky. Přihláškou uchazeč
projevuje vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
3. Členství se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

IV.

Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím nebo dalšími způsoby uvedenými
v zákoně.
2. Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek za dva roky ani ve lhůtě dvou měsíců
po výzvě k zaplacení, v níž bude na takový následek upozorněn.
3. Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v
přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku.
4. O vyloučení člena rozhoduje výbor z důvodů stanovených občanským zákoníkem. Rozhodnutí
o vyloučení podle § 241 občanského zákoníku přezkoumává valná hromada.

V.

Práva členů

1. Člen má právo na informace o činnosti a hospodaření spolku, má právo účastnit se členské
schůze a navrhovat fyzické osoby do výboru spolku. Má právo se účastnit akcí a činností
organizovaných spolkem, být volen do orgánů spolku.
2. Člen spolku má právo vznášet návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. Obracet se na
její orgány se žádostmi a stížnostmi a dotazy k činnosti a dostat odpověď či přiměřené
vysvětlení.

VI.

Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů, do kterého se zapisují údaje o členech uváděné v členské
přihlášce, další kontaktní údaje a data vzniku a zániku členství. Zápisy a výmazy v seznamu
členů provádí pověřený člen výboru podle současných nařízení GDPR. Všichni členové jsou
povinni oznamovat spolku změnu v údajích zapisovaných do seznamu členů bez zbytečného
odkladu poté, co tato změna nastala. Další pravidla o vedení seznamu členů mohou být
stanovena vnitřním předpisem.

VII.

Povinnosti členů

1. Člen spolku je povinen vystupovat v souladu s účelem spolku, hájit jeho zájmy a principy a
zachovávat jeho dobré jméno.
2. Řádně a včas platit členské příspěvky.
VIII.

Orgány

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
2. Statutárním orgánem spolku je výbor.

IX.

Svolání zasedání

1. Zasedání orgánu svolává k zasedání pověřený člen rozesláním pozvánky s programem
zasedání na e-mailové adresy členů orgánu uvedené v seznamu členů. Pozvánka se považuje
za doručenou dnem doručení e-mailové zprávy na server příjemce zprávy. Lhůta pro svolání
zasedání činí nejméně 7 dní před jejím konáním.
2. Orgán je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde – li se ve
stanoveném čase dostatečný počet členů, bude zasedání zahájeno o 30 minut později a to za
jakéhokoliv počtu členů s právem usnášet se. Každý člen má jeden hlas.
3. Člen se zúčastňuje zasedání orgánu osobně. Členové mohou být přítomni zasedání rovněž
s využitím videokonference, audio konference či jiného způsobu dálkové komunikace.
4. Orgán může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím
technických prostředků (per rollam). Návrh věci předložené k rozhodnutí mimo zasedání
zašle osoba pověřená svoláním orgánu všem členům tohoto orgánu na adresy uvedené
v seznamu členů. Rozhodnutí je přijato tehdy, pokud je do sedmi dní doručeno navrhovateli
doporučeným dopisem nebo technickým prostředkem souhlasné stanovisko nadpoloviční
většiny všech členů orgánu. V případě, že valná hromada rozhoduje per rollam o změnách
stanov spolku a dalších vnitřních předpisů, případně o zrušení spolku s likvidací či jeho
přeměně, je třeba tříčtvrtinová většina hlasů členů spolku. Výsledek hlasování oznámí
navrhovatel všem členům příslušného orgánu bez zbytečného odkladu.
5. Je-li přijato rozhodnutí, zaznamená se na žádost člena orgánu, který návrhu odporoval, jeho
odchylný názor.
6. Zápisy ze zasedání orgánu se vyhotovují do sedmi dní od jeho konání a jsou členům orgánu
zpřístupňovány elektronicky.

X.

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada tvořená všemi členy spolku. Valná hromada
nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení
a) Volí a odvolává členy výboru.
b) Rozhoduje o otázkách členství.
c) Určuje hlavní směry činnosti spolku pro další období, schvaluje zprávu o činnosti a
hospodaření spolku za předcházející období a rozpočet na období následující. Schvaluje
účetní závěrky.

2. Valná hromada tříčtvrtinovou většinou hlasů členů přítomných v době usnášení mění stanovy
spolku a další vnitřní předpisy, rozhoduje o zrušení spolku s likvidací či o jeho přeměně.

XI.

Výbor

1. Statutárním orgánem spolku je výbor tvořený nejméně pěti členy. Členové výboru volí ze
svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období členů výboru činí deset let.
2. Za spolek jedná navenek předseda nebo místopředseda výboru samostatně.
3. Výboru náleží veškerá působnost, která není svěřena jinému orgánu. Schází se podle potřeby
na základě svolání předsedou výboru nebo jím pověřeným členem výboru a usnesení přijímá
většinou hlasů členů výboru přítomných v době usnášení.
a) Svolává nejméně jednou za rok zasedání valné hromady.
b) Předkládá valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření spolku za minulé období a
rozpočet na období následující.
c) Rozhoduje v otázkách členství a pověřuje člena výboru, který provádí zápisy a výmazy
v seznamu členů.
d) Schvaluje použití loga a názvu spolku jinými subjekty.

XII.

Členské příspěvky

1. Výši členského příspěvku na kalendářní rok určí výbor spolku vždy do konce kalendářního
roku, který předchází roku, na který má být příspěvek zaplacen, a oznámí výši členského
příspěvku na internetových stránkách spolku. Neurčí-li výbor novou výši příspěvku, zůstává
jeho výše stejná jako v předchozím roce.
2. Vznikne-li členství v průběhu roku, člen zaplatí příspěvek v plné výši. Při zániku členství
nevzniká právo na vrácení žádné části příspěvku.

XIII.

Zakládající členové a první členové výboru

Zakládající členové.
Kautský Petr, bytem Vnější 15, 141 00, Praha 4, narozen 10.1.1948
Kótková Denisa, bytem Junácká 3, 169 00, Praha 6, narozena 28.11.1973
Křepelka Miloš, bytem Paříkova 910/9, 190 00 Praha 9, narozen 9.12.1965
Novotná Zuzana, bytem Koněvova 181, 130 00, Praha 3, narozena 31.12.1965
Poddaná Eva, bytem Dělnická 1131/37, 170 00 Praha 7, narozena 4.4.1966
Turturro Blanka, bytem Lukešova 8, 142 00 Praha 4, narozena 2.12.1953
První členové výboru.
Kótková Denisa, bytem Junácká 3, 169 00, Praha 6, narozena 28.11.1973
Křepelka Miloš, bytem Paříkova 910/9, 190 00 Praha 9, narozen 9.12.1965
Novotná Zuzana, bytem Koněvova 181, 130 00, Praha 3, narozena 31.12.1965
Poddaná Eva, bytem Dělnická 1131/37, 170 00 Praha 7, narozena 4.4.1966
Turturro Blanka, bytem Lukešova 8, 142 00 Praha 4, narozena 2.12.1953
Na ustavující schůzi byla zakládajícími členy do funkce předsedkyně zvolena Ing. Eva Poddaná a
do funkce místopředsedkyně Ing. Denisa Kótková. Za spolek jedná navenek předsedkyně nebo
místopředsedkyně samostatně.

XIV.

Finanční hospodaření

Příjmy spolku se skládají z:
a)
b)
c)
d)

Členských příspěvků.
Z výnosů z vedlejší hospodářské činnosti.
Darů, příspěvků a dotací fyzických a právnických osob a státních orgánů.
Příjmů spojených s vydavatelskou činností.

XV.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Likvidační zůstatek bude rozdělen všem členům spolku, kteří budou členy ke dni zrušení
spolku s likvidací.
2. Ustavující schůze vykonává též působnost valné hromady.
3. Tyto stanovy nabývají účinnost okamžikem přijetí na ustavující schůzi.

V Praze dne 15.10.2020

Předsedající zasedání ustavující schůze:
Ing. Denisa Kótková

………………………………………..

Předsedkyně spolku:
Ing. Eva Poddaná

…………………………………………

