STANOVY
Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, z. s.

1.
Základní ustanovení
Název spolku: ”Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, z. s. ”
Sídlo spolku: Čs. odboje 676, 518 01 Dobruška
Spolek je samosprávný a dobrovolný neziskový a nepolitický svazek členů sdružující zájemce o historii,
vědeckotechnický rozvoj, činnost, výsledky a propagaci Geografické služby Armády České republiky (a jejich
předchůdců Vojenské zeměpisné služby, Vojenské topografické služby, Topografické služby Československé
armády) a Hydrometeorologické služby Armády České republiky (a jejího předchůdce Vojenské povětrnostní
služby) na území České republiky a Slovenské republiky.
Právní povaha se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2.
Účel spolku
Účelem činnosti spolku je průzkum a shromažďování údajů a dokumentů o činnosti Geografické služby
Armády České republiky a Hydrometeorologické služby Armády České republiky a jejich významných
pracovníků od roku 1918 do současnosti, propagace a seznamování široké veřejnosti s novými poznatky a
výsledky vědeckotechnického rozvoje.
Za tímto účelem bude spolek spolupracovat s orgány Ministerstva obrany a jeho složkami i s ostatními
odbornými institucemi a zájmovými organizacemi i jednotlivci.
3.
Předmět činnosti spolku
-

-

-

průzkum a shromažďování údajů a dokumentů o významných etapách Geografické služby Armády České
republiky a Hydrometeorologické služby Armády České republiky,
propagace historie, vědeckotechnického přínosu a výsledků práce Geografické služby Armády České
republiky a Hydrometeorologické služby Armády České republiky,
organizování odborných seminářů a setkání k významným historickým výročím služeb a jejích bývalých
i současných částí, k novým vědeckým a technickým poznatkům a jejich uplatnění v praxi,
konání populárních přednášek a aktivit pro členy jiných zájmových spolků, zejména mládeže, k rozvoji
a propagaci práce s mapami, digitálními informacemi o území a s navigačními a orientačními pomůckami;
provádění měření, pozorování a předpovídání počasí, práce s meteorologickými mapami a dalšími
informacemi,organizování i spoluúčast na zájmové činnosti mládeže s tématikou vojenské geografie a
hydrometeorologie,
organizování tematických výstav k propagaci historické činnosti a produkce Geografické služby Armády
České republiky a Hydrometeorologické služby Armády České republiky, vyvolání zájmu o zaměstnání
topografa, geodeta, geografa, meteorologa - pozorovatele, meteorologa - synoptika, klimatologa, hydrologa
nebo dalších odborných profesí Geografické služby Armády České republiky a Hydrometeorologické
služby Armády České republiky,
organizování výstav prací ze zájmové činnosti bývalých i současných pracovníků služeb,
spolupráce s obdobnými zájmovými spolky ve spřátelených armádách,
organizování návštěv a ukázek vybraných pracovišť a technologií ze zájmových oborů pro členy spolku,
rozvíjení společenského života současných i bývalých pracovníků služeb,
vedení přehledu o příslušnících služeb, sledování jejich životních jubileí, včetně blahopřání,
podíl a pomoc při organizování společenských akcí k významným výročím Geografické služby Armády
České republiky a Hydrometeorologické služby Armády České republiky,

-

provozování samostatného internetového portálu určeného k informování členů, příznivců i veřejnosti
o činnosti spolku, jeho akcích a aktivitách.
4.
Členství ve spolku

Členem spolku se může stát občan České nebo Slovenské republiky, starší 18 let, a právnická osoba registrovaná
v České nebo Slovenské republice, kteří podali písemnou přihlášku.
Členství se rozlišuje na:
a) řádné,
b) přidružené,
c) čestné.
Řádné členství:
Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která
se ztotožňuje s účelem a činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy.
O přijetí zájemce za řádného člena spolku rozhoduje členská schůze na základě podané písemné přihlášky.
Členství vzniká zápisem člena do členské evidence a zaplacením stanoveného členského příspěvku. Členství
zaniká na základě písemného sdělení člena, nezaplacením členského příspěvku, úmrtím člena nebo zánikem
spolku.
Přidružené členství:
Přidruženým členem spolku se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu
nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti spolku a přispívat k naplnění
jeho účelu. Tento člen není povinen platit členský příspěvek. O přijetí zájemce za přidruženého člena rozhoduje
členská schůze na základě žádosti zájemce o přidružené členství.
Čestné členství:
Čestným členem spolku se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě
a významně podílela na činnosti Geografické služby Armády České republiky nebo Hydrometeorologické
služby Armády České republiky, či ve spolku, nebo jako jeho příslušník dosáhla výjimečného úspěchu
v oblasti vědy, kultury, sportu. Čestný člen je osvobozen od členského příspěvku. O udělení čestného členství
rozhoduje členská schůze s tím, že k jeho udělení je třeba u žijící osoby souhlasu. Čestné členství může být
zrušeno rozhodnutím členské schůze nebo na základě žádosti čestného člena. Čestné členství nezaniká úmrtím.
V tomto případě je při uvedení členství, za jméno člena doplněno označení „p. m.“ (post morte).
Členové spolku mají právo účastnit se všech činností pořádaných spolkem, využívat všech výhod plynoucích
z členství, volit a být voleni do všech orgánů spolku, podávat návrhy, připomínky, dotazy, stížnosti k činnosti
spolku a požadovat vysvětlení.
Členové spolku mají povinnost platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu,dodržovat stanovy spolku,
pravidla a rozhodnutí pro jednotlivé činnosti, podle svých možností a odbornosti se podílet na akcích
plánované činnosti spolku, plánovaných akcích a činnosti spolku.
Členský příspěvek je roční a jeho výši stanovuje členská schůze.
5.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
- statutární orgán: předseda spolku,
- nejvyšší orgán: členská schůze.
6.
Statutární orgán – předseda

Statutárním orgánem spolku je předseda. Jeho funkční období je desetileté. Předseda spolku je za svou činnost
odpovědný členské schůzi.
Předseda spolku rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi spolku.
Předseda spolku nejméně jednou ročně provádí revizi hospodaření spolku a předkládá zprávu o hospodářské
činnosti spolku členské schůzi.
7.
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a schází se nejméně jednou ročně.
Členskou schůzi svolává předseda spolku:
- pozvánkou zveřejněnou na internetových stránkách spolku www.vojzesl.cz
- osobní pozvánkou zaslanou elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke členství,
- SMS v případě, že člen nemá e-mailovou adresu
alespoň 15 dní před jejím konáním.
Členskou schůzi je dále možné uspořádat také výhradně prostřednictvím prostředků elektronické
komunikace, které umožňují identifikaci členů (on-line videokonference, telekonference). Členská schůze bude
v tomto případě probíhat obdobně jako standardní členská schůze s přihlédnutím k možnostem elektronické
komunikace.
Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také mimo zasedání (per rollam) korespondenčně (e-mailem).
V tomto případě rozešle předseda spolku návrh usnesení členům na e-mailové adresy uvedené v přihlášce
k členství. Návrh musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou
uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10
pracovních dnů. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena, které musí být doručeno předsedovi spolku
v určené lhůtě. Předseda oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek
hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Při hlasování per rollam je
rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví členové mající nadpoloviční většinu všech
hlasů ve spolku.
Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí i na základě elektronického hlasování členů spolku přes webovou
aplikaci na portále VOJZESL.CZ. Aplikace však musí umožnit sledování
- identifikace člena
- zda člen hlasuje jen jedenkrát
- zda člen nehlasuje za někoho jiného
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna více než jedna polovina všech členů spolku. Každý člen
spolku má při rozhodování jeden hlas. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů,
pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov a o likvidaci spolku je
třeba souhlas dvou třetin členů spolku přítomných na členské schůzi.
Členská schůze:
- volí předsedu spolku,
- volí místopředsedu spolku a další funkce pro zajištění činnosti spolku,
- schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku,
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období,
- konkretizuje činnost pro další období,
- stanovuje výši členských příspěvků.
O průběhu členské schůze se vždy pořizuje zápis podepsaný předsedou spolku.

8.
Zásady hospodaření
Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příspěvky členů, dary, dotace, granty a příjmy z
činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.
Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov
a rozpočtem spolku.
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze
neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
9.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy a všechna jejich ustanovení jsou závazná pro všechny členy spolku.Stanovy nabývají platnosti dne
12. září 2022 a účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku.

v Dobrušce dne 14. září 2022

……………………………………………………
Ing. Karel Vítek,
předseda spolku

