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STANOVY SLOVO 21, z. s. 
 

ve znění ze dne 14. 06. 2022 

 
 

Článek 1 
Název, sídlo a charakter spolku 

 
1.1. 
Název spolku je „SLOVO 21, z. s.“ (dále jen spolek“). Anglický název je “NGO WORD 21”. 

 

1.2. 
Spolek sídlí na adrese Blanická 2028/15, 120 00 Praha 2. 

 
1.3. 
Spolek vznikl dne 28. 4. 1999 dnem registrace Ministerstva vnitra České republiky. 

 
1.4. 
Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností a 
zřizuje se na dobu neurčitou. Je dobrovolným sdružením občanů a právnických osob a slouží ke 
společnému naplňování zájmů svých členů vyjádřených těmito stanovami. 

 
 
 

Článek 2 
Účel a činnost 

 
2.1. 
Základním účelem spolku je napomáhání k rozvoji demokracie a zvyšování tolerance ve 
společnosti, podpora respektování práv menšin a komunit ohrožených sociálním vyloučením, 
zejména romské menšiny a cizinců žijících v České republice, vytváření rovných příležitostí, 
podpora genderové rovnosti, integrace cizinců a uprchlíků, a to prostřednictvím vzdělávacích, 
kulturně-uměleckých, osvětových programů, advokačních, sportovních, tělovýchovných a 
volnočasových aktivit. 

 

2.2. 
Činností spolku je realizace projektů zaměřených na dodržování zákonů a úmluv v duchu bodu 
2.1., a to zejména prostřednictvím: 

a) kulturně-uměleckých programů, 
b) projektů v oblasti vzdělávání a zaměstnávání, 
c) komunitního organizování, 
d) projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, 
e) práce s dětmi a mládeží, 
f) projektů zaměřených na genderovou rovnost, 
g) ediční, propagační a mediální činnosti, 
h) advokační činnosti
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i) spolupráce s orgány veřejné správy a dalšími organizacemi a institucemi v ČR a zahraničí 
a zapojování se do národních a mezinárodních struktur zabývajících se stejnou nebo 
podobnou problematikou. 

 

2.3. 
Spolek může zřizovat pobočné spolky a uzavírat smlouvy o součinnosti s jinými spolky k dosažení 
svého účelu. 

 

2.4. 
Spolek rozvíjí doplňkovou činnost v oblastech:  

a) Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů. 

b) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské a tlumočnické 
činnosti. 

c) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. 
d) Poradenská a konzultační činnost, výzkum, zpracování odborných studií a posudků. 
e) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 
f) Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 

Výnosy z této činnosti slouží naplňování účelu spolku a jeho veřejně prospěšných aktivit. 
 
 

Článek 3 
Členství ve spolku 

 
3.1. 
Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let. 

 
3.2. 
O přijetí za člena rozhoduje členská schůze. Členství vzniká okamžikem rozhodnutí členské 
schůze a oznamuje se doručením zápisu z jednání členské schůze elektronicky nebo poštou. 

 
3.3. 
Člen spolku má právo: 

a) zúčastnit se členské schůze, 
b) volit členský výbor spolku a být volen do těchto orgánů. 
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky, 
d) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření spolku, 
e) být informován o veškeré činnosti spolku a podílet se na ní, 
f) účastnit se akcí pořádaných spolkem. 

 
3.4. 
Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat tyto stanovy 
b) plnit usnesení členské schůze, výboru a jejich operativních rozhodnutí, 
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 
d) účastnit se členské schůze nebo se z jednání předem řádně omluvit.
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3.5. 

Členství ve spolku zaniká: 
a) vystoupením člena ze spolku a doručením prohlášení o vystoupení předsedovi spolku 

písemně, 
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení, 
c) úmrtím člena spolku – fyzické osoby, 
d) zánikem spolku. 

 
3.6. 
O vyloučení člena rozhoduje členská schůze v případě, kdy se člen dopustí jednání, které je 
v příkrém rozporu s cíli spolku nebo v případě, že člen nedodržuje povinnosti dané stanovami 
spolku nebo uložené mu orgány spolku. 

 
 
 

 
4.1. 
Orgány spolku jsou: 

Článek 4 
Orgány spolku 

- členská schůze – nejvyšší orgán spolku 

- členský výbor – orgán, tvořený statutárními zástupci spolku 

- předseda členského výboru 

- ředitel 
 

4.2. 
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze a tvoří ji všichni členové spolku, kterých je jedenáct. 
Každý člen spolku má jeden hlas.  

 

4.3. 
Členská schůze se schází nejméně 1x za rok a svolává ji statutární orgán spolku. Členská schůze 
má zejména následující pravomoci: 

- rozhoduje o zaměření činnosti spolku, schvaluje plán činnosti spolku, 
- rozhoduje o změně stanov 

- schvaluje výroční zprávu a roční účetní závěrku spolku, 
- hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů 

- rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

- přijímá jednací řád členské schůze 

- rozhoduje o členství ve spolku 

- volí členy členského výboru 

 

4.4. 
Členský výbor, svolává zasedání členské schůze nejméně jedenkrát do roka, nebo z podnětu 
alespoň třetiny členů spolku.  
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 Nesvolá-li členský výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může 
ten, kdo podnět podal, svolat členskou schůzi na náklady spolku sám. 

 
 

4.5. 
Zasedání členské schůze se svolává elektronickou poštou nebo písemně nejméně 3 dny předem. 
Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. V 
případě nutnosti je možné konat členskou schůzi on-line.  

 
4.6. 
Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm 
vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské 
schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje, 
nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

 

4.7. 
Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Z jednání 
členské schůze se pořizuje zápis. 

 

4.8. 
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů zejména o: 

- změně stanov spolku, 
- o přijímání a vylučování členů spolku, 
- o volbě a odvolání členů členského výboru, 
- o zřízení a zrušení pobočných spolků dle bodu 2.3., 
- o nakládání se zisky a o hospodaření, 
- volí likvidační komisi rozhodující o způsobu naložení s majetkem a závazky spolku 

v případě zániku spolku s likvidací. 
V ostatních případech rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 

4.9. 
V případech, kdy je třeba záležitost spolku projednat neodkladně, využije se metody hlasování 
per rollam; tím se rozumí korespondenční hlasování jednotlivých členů e-mailem 

 nebo písemně 

 

4.10. 
Členský výbor má tři členy. Statutárním zástupcem spolku je rovnocenně a individuálně každý člen 
členského výboru. Všichni tři členové členského výboru mohou jednat samostatně jménem spolku 
navenek.  
 

4.11.  
Členové členského výboru jsou voleni členskou schůzí ze členů spolku na dobu 5 let. 
 

4.12. 
Ředitel je členem členského výboru z titulu své funkce.   
 

4.13. 
Členský výbor se schází nejméně 2 x ročně. 

 

4.14. 
Členský výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou v kompetenci členské 
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schůze, a to nadpoloviční většinou všech hlasů. 
Členský výbor zejména: 

a) jmenuje ředitele, a uzavírá a ukončuje s ním pracovní poměr, 
b) připravuje a svolává jednání členské schůze, 
c) schvaluje na návrh ředitele finanční operace nad 500 000,- Kč, pokud nejde o pravidelné 

platby spolku. 

d) svolává jednání členské schůze, požádá-li o to jedna třetina všech členů spolku, a to ve 
lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. 

 

4.15. 
Členové členského výboru mezi sebou volí předsedu výboru. Funkce předsedy členského výboru  
není slučitelná s funkcí ředitele. 

 

4.16. 
Předseda členského výboru: 

- řídí jednání členské schůze a členského výboru, 
               - schvaluje zápis z jednání členské schůze a členského výboru, 
Podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis. 

 

4.17. 
Ředitel spolku je řídícím orgánem správního a výkonného aparátu spolku.  
Ředitel zejména: 

a) řídí administrativní a výkonnou činnost spolku, 
b) uzavírá smlouvy a transakce, zakládá bankovní účty spolku, disponuje s nimi  a ruší 

je.  

c) rozhoduje o finančních operacích, přičemž finanční operace nad 500 000,- Kč schvaluje 
členský výbor, pokud nejde o pravidelné platby spolku, jako jsou například mzdy a odvody, 
obvyklé nájmy a platby energií, apod.    

d) rozhoduje v personálních záležitostech zaměstnanců spolku, uzavírá a ukončuje pracovní 
poměry, 

e) koordinuje a kontroluje práci zaměstnanců spolku, 
f) odpovídá za přípravu projektů spolku a jejich realizaci, včetně vyúčtovaní finančních 

prostředků, 
g) řídí přípravu řádné i mimořádné účetní závěrky spolku, 
h) odpovídá za přípravu výroční zprávy spolku, 
i) zabezpečuje přípravu podkladů pro jednání členského výboru a členské schůze spolku a 

zajišťuje zápis z jednání členské schůze. 
 

4. 18. 
Za organizaci a řízení administrativní a výkonné činnosti spolku se ředitel zodpovídá členskému 
výboru jako jeho člen. 

 
 

Článek 5 
Zásady hospodaření 

 
5.1. 
Zdrojem příjmů spolku jsou zejména granty, dotace, dary a výnosy z vlastní doplňkové činnosti. 
S příjmy nakládá spolek v souladu se zněním těchto stanov k účelům, ke kterému bylo založeno. 
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5.2. 
Za řádné hospodaření spolku odpovídá členský výbor členské schůzi 
 

5.3. 
Členský výbor je povinen dohlížet na řádné vedení účetnictví spolku i sestavení řádných a 
mimořádných bilancí. Ty s návrhem na další naložení se zisky, dary, dotacemi, granty a jinými 
výnosy předkládá každoročně se zprávou členské schůzi k projednání a rozhodnutí. 

 
 

 

Článek 6 

Zrušení spolku a vypořádání majetku spolku 
 

6.1. 
Spolek se ruší: 
a) dobrovolným rozpuštěním s likvidací, 
b) sloučením s jinými spolkem, 
c) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění. 

 
 

6.2. 
Členská schůze, na jejímž zasedání bude rozhodnuto o ukončení činnosti, musí zvolit likvidační 
komisi, která bude odpovědná za majetkové vypořádání spolku. Tato komise je oprávněna 
rozhodovat, jakým způsobem bude naloženo s majetkem a finančními prostředky spolku v 
souladu se stanovami. O zrušení spolku budou informovány správní orgány České republiky. 

 

6.3. 
Při zrušení spolku provede jeho majetkové vypořádání určený likvidátor. 

 
 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
7.1. 
Spolek je založen v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

 

7.2. 
Tato změna stanov, jakož i jakákoli další změna stanov, nabývá platnosti dnem jejího přijetí 
členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou stanovy vloženy do veřejné sbírky listin spolkového 
rejstříku. 

 

7.3. 
Tyto stanovy jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, které budou uloženy v kanceláři spolku. 


