
 

Stanovy občanského sdružení Dobrá kniha 

 

Čl. 1. 

Název a sídlo 

 

Název: Dobrá kniha 

(dále jen „sdružení“) 

 

Sídlo: Horákov 65, 664 04 Mokrá 

 

Čl. 2 

Statut sdružení 

 

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného 

zájmu. Sdružení je právnickou osobou. 

 

Čl. 3 

Cíl činnosti sdružení 

 

Cílem sdružení je podpora dosud málo známých autorů literárních děl. 

Za tímto účelem bude sdružení usilovat o propagaci jejich děl formou internetových 

prezentací a bude pomáhat se získáváním kontaktů na knihkupce nebo další prodejce i dalšími 

radami. Umožní autorům prodej jejich knih na stránkách sdružení, přičemž příjmy z těchto 

prodejů budou náležet výhradně autorům samotným. Případná provize z prodeje bude použita 

na vlastní provoz internetových stránek a režii sdružení. Dále může sdružení provozovat 

aktivity spojené s další propagací autorů či literatury obecně, organizovat soutěže a podobně. 

 

 

Čl. 4 

Členství 

 

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 

stanovami a cíli sdružení. 

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení. 

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

4. Členství zaniká: 

 vystoupením člena písemným oznámením radě, 

 úmrtím člena, 

 u právnické osoby jejím zrušením, 

 zrušením členství na základě rozhodnutí rady, 

 zánikem sdružení. 

 

5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení. 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů 



 

Člen sdružení má právo: 

 účastnit se jednání členské schůze, 

 obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich  

 vyjádření. 

 

Člen má povinnost zejména: 

 dodržovat stanovy sdružení, 

 aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, 

 svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, 

 platit členské příspěvky, budou-li stanoveny radou, 

 dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení. 

 

 

Čl. 6 

Orgány sdružení 

 

Orgány sdružení jsou: 

1. rada sdružení, 

2. předseda. 

 

 

Čl. 7 

Rada sdružení 

 

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení.  

2. Rada má nejméně 2 členy. 

3. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát 

 ročně. 

4. Rada zejména: 

 volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, 

 koordinuje činnost sdružení, 

 svolává valnou hromadu, 

 rozhoduje o přijetí za člena sdružení. 

5. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho 

 jménem. 

6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 

 členů. 

7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 

 

Čl. 8 

Předseda a místopředseda 

 

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho 

 jménem a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí 

 předsedy stanoví rada. 

2. Předsedu volí rada sdružení. 

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a 

 plynulý chod sdružení. 



4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení. 

5. Místopředseda má stejné pravomoci jako předseda a jedná jménem sdružení 

samostatně. 

 

 

Čl. 9 

Zásady hospodaření 

 

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

 dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

 výnosy majetku, 

 členské příspěvky (pokud jsou vybírány), 

 dotace a granty, 

 případná vedlejší činnost sdružení. 

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá 

 valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

 

 

Čl. 10 

Zánik sdružení 

 

Sdružení zaniká: 

1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě 

 rozhodnutí rady, 

2. rozhodnutím Ministerstva vnitra. 

3. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně rada o 

 způsobu majetkového vypořádání. 

 

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

 

Sdružení může na základě rozhodnutí rady vydat organizační a jednací řád sdružení. 

 

 

V Horákově dne 12. 4. 2013 

 

Přípravný výbor: 

 

Tomáš Jurák 

Monika Pláteníková 

Radek Studenčík 

 


