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Stejnopis

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS
sepsaný dne třicátého prvního května roku dvoutisícího osmnáctého (31.05.2018) mnou, Mgr.
Michaelou Hruškovou, notářským kandidátem, ustanoveným Notářskou komorou v Brně
podle zákona číslo 358/1992 Sb. zástupcem JUDr. Lubomíra Miky, notáře se sídlem v Brně,
v jeho notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10.-----------------------------------------------Dostavili se účastníci, a to: -------------------------------------------------------------------------------1. paní Svatava Veverková, narozená 04.01.1991, trvalý pobyt a bydliště Šumperk,
Krapkova 1484/8,-------------------------------------------------------------------------------------2. pan Josef Bártů, narozený 02.04.1995, trvalý pobyt a bydliště Český Rudolec, Lipnice
23,-------------------------------------------------------------------------------------------------------3. paní Kamila Abbasi, narozená 05.12.1991, trvalý pobyt a bydliště Brno, Václavkova
1267/46,------------------------------------------------------------------------------------------------4. paní Sabina Baronová, narozená 14.03.1994, trvalý pobyt a bydliště České Budějovice,
Slunečná 975/11,--------------------------------------------------------------------------------------5. paní Martina Ivanová, narozená 23.09.1995, trvalý pobyt a bydliště Kralupy nad
Vltavou, Sídl. v Zátiší 1000,-------------------------------------------------------------------------tito dále jako zakladatelé. --------------------------------------------------------------------------------Totožnost účastníků mi byla prokázána z platných úředních průkazů. ----------------------------Účastníci učinili přede mnou toto prohlášení: Prohlašujeme, že jsme svéprávní, a že jsme
způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. --Nato účastníci přijali tyto: ---------------------------------------------------------------------------------

Stanovy spolku
Právo21, z. s.
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Čl. I
Základní ustanovení
Spolek Právo21, z. s. (dále jen „spolek“) je samosprávným dobrovolným sdružením osob.
Na spolek se uplatní ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).----------------------Název spolku je Právo21, z. s.----------------------------------------------------------------------Sídlo spolku je v obci Brno.--------------------------------------------------------------------------Kontaktní adresa spolku je na adrese Václavkova 1267/46, Brno 615 00.---------------------

Čl. II
Účel a činnosti
1. Účelem spolku je rozšiřování právního povědomí, kultivace veřejné debaty a mediálního
prostoru, rozvoj společenské odpovědnosti, podpora vzdělávání v oboru věd právních,
podpora reputace právnického stavu a rozvoje, jména a reputace Právnické fakulty
Masarykovy univerzity, podpora a ochrana mládeže.---------------------------------------------
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2. Hlavní činností spolku jsou aktivity směřující k realizaci účelu popsaného v čl. II odst. 1
těchto stanov, zejména pak organizace a realizace těchto činností:-----------------------------a. vydávání publicistických a odborných článků on-line nebo v tištěné podobě,-------b. pořádání přednášek, seminářů a dalších akcí humanitární a charitativní povahy,
jakož i ekologického zaměření.-------------------------------------------------------------c. vydávání či zprostředkování vzdělávacích materiálů,-----------------------------------d. pořádání společenských akcí,---------------------------------------------------------------e. navazování, udržování a rozvoj kontaktů s podobně zaměřenými osobami
v tuzemsku a zahraničí.----------------------------------------------------------------------3. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost; případný zisk se v plném
rozsahu použije na podporu činnosti hlavní.--------------------------------------------------------
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Čl. III
Členství
Členství ve spolku je různého druhu a dělí se na čestné, výkonné a řádné.--------------------Členství je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.--------------------Členství vzniká přijetím za člena dle podmínek zde dále stanovených. Kdo se uchází o
členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane
členem spolku.-----------------------------------------------------------------------------------------Členem spolku může být za podmínek dále uvedených každý člověk, který souhlasí
s účelem spolku a je rozhodnut se podle svých možností podílet na naplňování tohoto
účelu.----------------------------------------------------------------------------------------------------Prezidentka spolku vede seznam všech členů spolku. V seznamu spolku je uvedeno
minimálně jméno a příjmení člena, den vzniku členství, e-mailový kontakt na člena
spolku, případně vykonávaná činnost a funkce. Do seznamu spolku umožní prezidentka
nahlédnout členům spolku nejpozději do dvou (2) týdnů po podání žádosti. Jiným osobám
umožní členka do seznamu nahlédnout pouze v odůvodněných případech, není-li to v
rozporu s oprávněnými zájmy členů spolku.-------------------------------------------------------Čl. IV
Řádné členství
Řádným členem se může stát fyzická osoba starší osmnácti (18-ti) let.------------------------Členský příspěvek se nevybírá.----------------------------------------------------------------------Přihláška se podává v písemné nebo elektronické formě k rukám prezidentky spolku.-----Písemně se přihláška podává zasláním do sídla spolku nebo osobně do rukou prezidentky
či jí pověřené osoby. Elektronicky se přihláška podává na elektronickou adresu spolku
spolekpravo21@gmail.com.--------------------------------------------------------------------------Členství ve spolku vzniká na základě rozhodnutí prezidentky spolku.-------------------------Řádný člen má právo:---------------------------------------------------------------------------------a. aktivně se podílet na akcích pořádaných spolkem,---------------------------------------b. předkládat valné hromadě návrhy, stížnosti a další podněty.---------------------------Řádný člen má povinnost:----------------------------------------------------------------------------a. dodržovat stanovy spolku,-------------------------------------------------------------------b. dbát o to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,---------------------c. hlásit prezidentce změny svých kontaktních údajů způsobem obdobným v čl. IV
odst. 4.------------------------------------------------------------------------------------------Řádné členství zaniká:---------------------------------------------------------------------------------
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a. doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku k rukám prezidentky
spolku,------------------------------------------------------------------------------------------b. úmrtím,----------------------------------------------------------------------------------------c. zánikem spolku,-------------------------------------------------------------------------------d. nebo rozhodnutím prezidentky o vyloučení řádného člena z důvodu porušení
některé povinnosti řádného člena.-----------------------------------------------------------
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Čl. V
Výkonné členství
Výkonnými členy jsou zakládající členové spolku a dále osoby, které mezi Výkonné členy
přijala valná hromada. --------------------------------------------------------------------------------Zakládajícími členy spolku jsou:--------------------------------------------------------------------a. paní Svatava Veverková, narozená 04.01.1991, trvalý pobyt a bydliště Šumperk,
Krapkova 1484/8,-----------------------------------------------------------------------------b. pan Josef Bártů, narozený 02.04.1995, trvalý pobyt a bydliště Český Rudolec,
Lipnice 23,-------------------------------------------------------------------------------------c. paní Kamila Abbasi, narozená 05.12.1991, trvalý pobyt a bydliště Brno,
Václavkova 1267/46,-------------------------------------------------------------------------d. paní Sabina Baronová, narozená 14.03.1994, trvalý pobyt a bydliště České
Budějovice, Slunečná 975/11,--------------------------------------------------------------e. paní Martina Ivanová, narozená 23.09.1995, trvalý pobyt a bydliště Kralupy nad
Vltavou, Sídl. v Zátiší 1000.----------------------------------------------------------------Zakládající členové jsou blíže identifikováni na prezenční listině z ustavující schůze.
Zakládající člen se může na svoji žádost vzdát výkonného členství a stát se řádným
členem, či ze spolku vystoupit, na základě čehož ztrácí status zakládajícího člena.---------Výkonné členství vylučuje současné řádné členství. Nabytím výkonného členství pozbývá
člen řádné členství.------------------------------------------------------------------------------------Výkonný člen má všechna práva jako řádný člen, a navíc má hlasovací právo na valné
hromadě. -----------------------------------------------------------------------------------------------Výkonný člen má povinnosti jako řádný člen.-----------------------------------------------------Výkonné členství zaniká:-----------------------------------------------------------------------------a. doručením písemného nebo elektronického oznámení o vystoupení ze spolku
k rukám prezidentky spolku,----------------------------------------------------------------b. úmrtím,-----------------------------------------------------------------------------------------c. zánikem spolku,-------------------------------------------------------------------------------d. nebo rozhodnutím valné hromady podle čl. VIII odst. 12 písm. c) a d).--------------O zániku výkonného členství některého ze zakládajících členů z důvodů jiných než podle
čl. V odst 7 písm. a) až c) rozhodují pouze zakládající členové na některém ze zasedání
valné hromady, a to v případě významného porušení povinností tohoto člena nebo pro
poškozování tohoto spolku. Rozhodnutí je přijato většinou všech zakládajících členů.
Přitom platí, že:----------------------------------------------------------------------------------------a. Odůvodnění uvedeného porušení povinností či poškozování spolku bude obsahem
zápisu ze zasedání valné hromady, kde zakládající členové o zbavení funkce
výkonného členství jednoho ze zakládajících členů rozhodovali.----------------------b. Ustanovení čl. VIII odst. 7 týkající se usnášeníschopnosti valné hromady se v
takovém případě neuplatní. Přítomní členové valné hromady, kteří nejsou
zakládající členové, však mají právo mít poradní hlas.-----------------------------------
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c. O zániku výkonného členství některého ze zakládajících členů mohou zakládající
členové rozhodnout v případě, že jsou na zasedání valné hromady přítomni všichni
zakládající členové vyjma osoby, o níž se hlasuje. Ustanovení čl. VIII odst. 8 o
využití technického prostředku pro dálkovou komunikaci se uplatní obdobně.-----d. Zápis z tohoto zasedání bude nejpozději do dvou měsíců doručen prezidentkou
spolku obchodnímu rejstříku k založení do sbírky listin. Zápis nebude obchodnímu
rejstříku doručen dříve, než bude vyloučenému členovi zaslán zápis ze zasedání
dle čl. VIII odst. 14. Této povinnosti může být prezidentka spolku vyloučeným
zakládajícím členem zproštěna, pokud jí tento vyloučený člen sdělí, že je s
výsledkem hlasování i důvody vyloučení z obsahu zápisu srozuměn. Toto sdělení
může učinit i elektronicky.-------------------------------------------------------------------

1.

2.

3.
4.
5.

Čl. VI
Čestné členství
Čestné členství může udělit valná hromada tomu, kdo se vhodným způsobem zasloužil
o spolek, právnický stav a rozvoj právního řádu nebo kdo se významným způsobem
zasloužil o blaho společnosti, rozvoj občanské sounáležitosti a enviromentálního
uvědomění.--------------------------------------------------------------------------------------------Čestné členství zaniká:--------------------------------------------------------------------------------a. doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku k rukám prezidentky
spolku,------------------------------------------------------------------------------------------b. zánikem spolku,-------------------------------------------------------------------------------c. nebo rozhodnutím valné hromady.---------------------------------------------------------Čestný člen má práva a povinnosti jako řádný člen.----------------------------------------------Čestný člen má právo obdržet alespoň jedno tištěné číslo časopisu za kalendářní rok,
bude-li spolkem vydáno v tištěné formě. ----------------------------------------------------------První čestnou členkou spolku se stává Martina Grochová, která se na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity zasloužila o sestavení skupiny zakládajících členů a významně ji
podpořila v období před založením tohoto spolku.-------------------------------------------------

Čl. VII
Orgány spolku
Spolek je spravován těmito svými orgány:-------------------------------------------------------------a. valná hromada, ------------------------------------------------------------------------------------b. prezidentka, ----------------------------------------------------------------------------------------c. auditorka.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Čl. VIII
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. ----------------------------------------------------Valná hromada se skládá z výkonných členů, funkční období členů valné hromady trvá po
celou dobu jejich výkonného členství. -------------------------------------------------------------Hlasovací právo ve valné hromadě přísluší pouze výkonným členům.------------------------Zasedání valné hromady svolává prezidentka nejméně jednou ročně a též vždy, požádá-li
o to alespoň jedna třetina (1/3) výkonných členů. ------------------------------------------------Výkonní členové mohou se souhlasem prezidentky přizvat na zasedání valné hromady
další osoby, kterým bude náležet poradní hlas. ----------------------------------------------------
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6. Valné hromadě náleží působnost nejvyššího orgánu dle těchto stanov a dle občanského
zákoníku. Valná hromada tedy zejména: ----------------------------------------------------------a. vytváří koncepci směřování spolku, -------------------------------------------------------b. volí a odvolává orgány spolku,-------------------------------------------------------------c. rozhoduje o udělení a odnětí čestného členství, -----------------------------------------d. rozhoduje o změně stanov spolku, ---------------------------------------------------------e. rozhoduje o odebrání výkonného členství.------------------------------------------------7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech výkonných
členů.----------------------------------------------------------------------------------------------------8. Za přítomného člena se považuje i člen, který využívá technického prostředku pro
dálkovou komunikaci s ostatními účastníky valné hromady. To ovšem za předpokladu, že
je bezpečně zjištěna jeho totožnost. ----------------------------------------------------------------9. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá prezidentka náhradní zasedání valné
hromady, a to nejdéle do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy se mělo konat původní
zasedání. Toto zasedání valné hromady je schopno se usnášet za přítomnosti alespoň tří
(3) výkonných členů, z něhož jsou minimálně dva (2) zakládajícími členy. ------------------10. Zasedání předsedá prezidentka spolku. Pokud není přítomna, tak člen valné hromady jí
určený.---------------------------------------------------------------------------------------------------11. Valná hromada přijímá svá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba
vyslovení souhlasu většiny přítomných výkonných členů, pokud tyto stanovy neučí jinak.
V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidentky.---------------------------------12. Pro následující rozhodnutí jsou potřeba alespoň dvě třetiny (2/3) hlasů všech výkonných
členů:----------------------------------------------------------------------------------------------------a. souhlas s rozhodnutím o změně stanov spolku,-------------------------------------------b. souhlas s rozhodnutím o přeměně či zrušení spolku,------------------------------------c. odebrání výkonného členství za současného udělení řádného členství (čl. V odst. 8
platí obdobně), --------------------------------------------------------------------------------d. úplné vyloučení výkonného člena pro závažné porušení těchto stanov, zejména pro
případ poškozování spolku (čl. V odst. 8 platí obdobně). ------------------------------13. Valná hromada může rozhodovat mimo zasedání, a to ve všech věcech mimo otázky
uvedené v čl. VIII odst. 12 stanov; vhodný způsob a formu hlasování určí prezidentka
spolku či valnou hromadou pověřený výkonný člen; potřebné kvórum pro přijetí
rozhodnutí mimo zasedání je vždy nadpoloviční většina ze všech výkonných členů.-------14. O průběhu jednání a přijatých rozhodnutích vyhotovuje osoba pověřená prezidentkou
spolku zápis. Tento zápis bude poskytnut všem členům spolku elektronicky, a to do
jednoho (1) měsíce od skončení zasedání. ----------------------------------------------------------
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Čl. IX
Prezidentka
Prezidentka je statutárním orgánem spolku. Za spolek jedná prezidentka.--------------------Prezidentka je volena valnou hromadou nadpolovičním hlasem všech výkonných členů na
dobu pěti (5) let. Prezidentkou může být zvolen pouze výkonný člen spolku.----------------Prezidentka rozhoduje o všech záležitostech, nejsou-li stanovami nebo právními předpisy
svěřeny výlučně do pravomoci jiného orgánu spolku.--------------------------------------------Prezidentka pak zejména: ----------------------------------------------------------------------------a. zastupuje spolek navenek a jménem spolku právně jedná vůči třetím osobám,------b. disponuje s majetkem spolku,----------------------------------------------------------------
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c. přijímá zaměstnance spolku, ukončuje jejich pracovní poměr, rozhoduje o všech
dalších pracovněprávních záležitostech, --------------------------------------------------d. připravuje podklady pro jednání valné hromady, ----------------------------------------e. svolává jednání valné hromady a předsedá jí, --------------------------------------------f. má právo účastnit se jednání všech orgánů spolku, -------------------------------------g. rozhoduje o vyloučení řádného člena z důvodu porušení některé povinnosti
řádného člena, --------------------------------------------------------------------------------h. rozhoduje o zřízení vnitřních organizačních struktur spolku, jako jsou zejména
jednotlivé sekce či ad hoc komise; tyto struktury nejsou pobočnými spolky ve
smyslu občanského zákoníku, --------------------------------------------------------------i. jmenuje a odvolává osoby pověřené k realizování účelu spolku dle čl. II stanov,
zejména šéfredaktorku časopisu vydávaného spolkem, zástupce šéfredaktorky a
editory, ----------------------------------------------------------------------------------------j. archivuje veškeré zápisy z jednání valné hromady, -------------------------------------k. vede seznam všech členů spolku, ----------------------------------------------------------l. přiměřeně informuje všechny členy spolku o skutečnostech důležitých pro
fungování spolku. ----------------------------------------------------------------------------5. Prezidentka může svá práva a povinnosti z této funkce přenášet na jiné výkonné členy
spolku s jejich souhlasem. ---------------------------------------------------------------------------6. První prezidentkou spolku je Svatava Veverková, narozená 04.01.1991, bytem
Šumperk, Krapkova 8. ---------------------------------------------------------------------------------
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Čl. X
Auditorka
Auditorka je kontrolním orgánem spolku. ---------------------------------------------------------Auditorka zejména dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. --------------------------------------------Auditorka je volena valnou hromadou nadpolovičním počtem hlasů všech výkonných
členů na dobu pěti (5) let. ----------------------------------------------------------------------------První auditorkou je Kamila Abbasi, narozená 05.12.1991, bytem Brno, Václavkova 46,
615 00. --------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. XI
Zvláštní ustanovení o sídlu spolku
Veškeré písemnosti doručené do sídla spolku předá pověřená osoba bez zbytečného
odkladu do rukou prezidentky. ----------------------------------------------------------------------Adresa sídla spolku je vázaná na funkci Kamily Abbasi na pozici výkonné členky spolku.V případě, že funkce Kamily Abbasi na pozici výkonné členky jakýmkoliv způsobem
zanikne, valná hromada zvolí nové sídlo, a to na zasedání, které prezidentka svolá do
jednoho (1) měsíce od zániku funkce. --------------------------------------------------------------Zasedání valné hromady proběhne nejpozději do dvou (2) měsíců od zániku funkce.-------Prezidentka rejstříku oznámí změnu sídla bez zbytečného odkladu poté, co si valná
hromada zvolí sídlo nové. ----------------------------------------------------------------------------Povinnost předat veškeré zásilky doručené na bývalé sídlo změnou sídla nezaniká. Zásilky
budou v takovém případě předány prezidentce spolku bez zbytečného odkladu. -------------

strana sedmá

1.

2.
3.

4.

5.

Čl. XII
Společná a závěrečná ustanovení
Elektronické doručování členům spolku v případech předpokládaných stanovami je
realizováno zasláním e-mailu na poslední kontaktní adresu, kterou členové sdělili
prezidentce spolku obdobným způsobem, jako jim ukládá čl. IV odst. 4. --------------------Právní poměry těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. --------------------------------------------------------------------------------V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platným právním předpisům
nebo k jejich změnám, ukáže neplatným, zdánlivým nebo neúčinným, zůstávají ostatní
ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje
ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší
zamýšlenému účelu stanov. --------------------------------------------------------------------------V případě zániku spolku je likvidační zůstatek rozdělen dle předchozího rozhodnutí valné
hromady; pokud spolek obdržel účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, toto
ustanovení se nepoužije na tuto část likvidačního zůstatku a likvidátor s touto částí
likvidačního zůstatku naloží podle rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.------------Pro změnu těchto stanov není nutná forma notářského zápisu, lze je měnit v libovolné
formě.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

XI. Ostatní
V otázkách neupravených výslovně stanovami se postupuje v souladu se zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákon, a dle prováděcích předpisů.-----------------------------------------------------Zakladatelé prohlašují, že se všichni shodli na obsahu těchto stanov.------------------------------Já, Mgr. Michaela Hrušková, zástupce notáře, prohlašuji, že toto právní jednání je v souladu
s právními předpisy a dalšími zákonem vyžadovanými dokumenty, že právní jednání splňuje
náležitosti a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, a že
byly splněny formality k tomuto právnímu jednání potřebné, nebo bylo jejich splnění
doloženo.----------------------------------------------------------------------------------------------------O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, jimi schválen a spolu se mnou,
zástupcem notáře, vlastnoručně podepsán. -------------------------------------------------------------Svatava Veverková v.r.
Josef Bártů v.r.
Kamila Abbasi v.r.
Sabina Baronová v.r.
Martina Ivanová v.r.
Mgr. Michaela Hrušková v.r.
notářský kandidát
jako zástupce
JUDr. Lubomíra Miky
notáře v Brně
L.S.

strana osmá
Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne třicátého prvního května roku
dvoutisícího osmnáctého (31.05.2018), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu,
uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 643/2018.------------------------------------

Mgr. Michaela Hrušková v.r.
notářský kandidát
L.S.

