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Zájmové sdružení (ZS)  

„Klub česko-německého partnerství“ 
„Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft“ 

 

Stanovy 
 
§1 Název, sídlo, účetní rok 
 
1 Zájmové sdružení nese název „Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft“ - "Klub česko-

německého partnerství“. 
2 ZS má sídlo v německém Olbernhau a v České republice v Praze. 
3 Účetním rokem je kalendářní rok. 
 
§2 Cíl a účel ZS 
 
1 ZS se věnuje diskusi a porozumění mezi českými a německými občany.  
2 ZS působí samostatně v České republice a v Německu, nesleduje žádné politické cíle. 
3 Společná setkání, akce a zážitky jsou žádoucí a ZS je podporuje. 
4 Prostředky ZS lze použít pouze na stanovami určené účely. Členové nemají z prostředků ZS žádné 

výhody. 
5 V případě rozpuštění ZS se majetek rozdělí poměrně mezi poslední členy. 
 
§3 Členství 
 
1 Členem se může stát každá fyzická osoba, která zaplatila roční členský příspěvek. 
2 Roční členský příspěvek se platí vždy pro aktuální kalendářní rok.  
3 Členství zaniká úmrtím nebo odstoupením, nebo automaticky, pokud do 31. března aktuálního 

roku nebyl zaplacen členský příspěvek. 
4 Členství není spojeno s žádnými závazky (kromě ročního poplatku). Člen však může navrhnout 

aktivity, předložit je vedení a po konzultaci s vedením je realizovat. 
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§4 Struktura ZS – vedení, valná hromada členů 
 
1 ZS je řízeno vedením klubu. 
2 Počet členů vedení není omezen. Nové členy vedení jmenuje nebo odvolává stávající vedení 

klubu. 
3 Kandidáti do vedení jsou oslovováni stávajícím vedením nebo se mohou vedení přihlásit. 
4 Vedení se během roku pravidelně schází, aby projednalo proběhlé a nadcházející akce. 

Koordinuje "každodenní práci". 
5 Vedení svolává jednou ročně valnou hromadu. Valná hromada slouží k rekapitulaci uplynulého 

roku a k plánování roku následujícího. Zde mohou členové předkládat konkrétní návrhy na 
činnosti, o nichž lze také okamžitě rozhodnout, pokud s nimi všichni přítomní souhlasí. Všechna 
další rozhodnutí přijímá vedení. 

 
§5 Správa financí a kontrolní orgán 
 
1 ZS má společný bankovní účet. 
2 Finanční záležitosti ZS spravuje pokladník, ve spolupráci s vedením vypracovává roční účetní 

závěrku. 
3 V době založení ZS je za správu hotovosti odpovědný člen z Německa, finanční audit jako 

kontrolní orgán provádí člen z České republiky. 
4 V případě, že finance spravuje český člen, provádí kontrolu financí člen z Německa. 
 
§6 Platnost stanov 
 
1 Tyto stanovy byly odhlasovány vedením dne 08.11.2022 a nabývají účinnosti od valné hromady 

dne 03.12.2022. 
 
Praha, 03.12.2022 
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