Stanovy spolku
Čl. I
Název a sídlo
Název spolku: GeekLab z.s.
Sídlo spolku: 17. Listopadu č.p. 1074, 506 01 Jičín
Čl. II
Účel spolku
Spolek je založen k naplňování zájmu – osvěty, testování, výzkumu a vývoje v oblasti
inovativních technologií.
Spolek je založen proto, aby svým členům nebo široké občanské veřejnosti
zprostředkoval formou setkávání, přednášek, workshopů, výuky (dále jen akcí) informace
a zkušenosti týkající se inovativních technologií. Spolek bude zároveň vyvíjet takovou
činnost, aby se sám stal iniciátorem myšlenek a projektů v oblasti inovativních
technologií. Součástí koncepce spolku je i idea udržitelného rozvoje. Spolek bude
zaštiťovat členy komunity s názvem GXG Jičín. Zároveň bude spolek v sídle provozovat
vlastní ateliér s názvem “GXG Garage”.
Spolek bude vyvíjet svou činnost v souladu s těmito hodnotami:
• Veřejnost - jsme tu pro lidi, jsme otevření lidem, naše aktivity mají přesah na
veřejnost.
• Propojení - propojujeme lidi mezi sebou, je pro nás důležitá výměna mezi lidmi,
spíš než jednosměrný nebo i dvousměrný tok informací a zážitků.
• Komunita - fungujeme jako volně propojená síť lidí.
• Baví nás to - děláme věci, které máme rádi, jinak je radši neděláme.
• Agilnost - preferujeme akci před plánováním, analýzami a strategizováním.
• Zdarma a non-profit - naše akce jsou zdarma pro účastníky a nevytváří zisk.

Čl. III
Hlavní a vedlejší činnost spolku
Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného
zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) organizovaní volnočasových aktivit pro členy, veřejnost, firmy a školy;
b) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;
c) poradenství a vzdělávání v oblasti informací a zkušenosti týkající se inovativních
technologií;
d) pořádání seminářů, přednášek a konferencí;
e) organizování kampaní a petičních aktivit;
f) propagace aktivit spolku;
g) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů;
h) výzkumu a vývoje.
Vedlejší hospodářskou činnost bude spolek vykonávat jen pro podporu své hlavní
činnosti.
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
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Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členem spolku může být i
právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky
v rámci pravomocí orgánů spolku. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby
přítomné na ustavující schůzi spolku.
2. Člen spolku má tyto práva a povinnosti:
a) Člen může předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
b) Člen se musí podílet se na praktické činnosti spolku.
c) Člen musí dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku.
d) Člen musí aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat
žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
e) Člen se musí v průběhu každého roku (počítáno od odsouhlasení přihlášky)
podílet na organizaci minimálně jedné akce pořádané spolkem.
f) Člen spolku je zapsán do agendy členů, včetně jeho případného statutu a
informace o plnění vyplývajících povinností. Agenda je vedena elektronicky,
neveřejně, avšak přístupná všem členům spolku elektronicky po přihlášení do
elektronické aplikace.
g) Člen má přednostní právo vstupu na akce pořádané spolkem.
3. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena statutárnímu orgánu spolku;
b) úmrtím člena;
c) zánikem spolku;
d) vyloučením člena dle pravidel spolku;
e) nesplněním povinnosti dle Čl. IV odst. 2 písmeno e).

Čl. V
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) Matrix – je nejvyšší orgán spolku.
b) Leader – je statutárním orgánem spolku.
c) Garage ORG – je statut člena spolku.
d) ORG – je statut člena spolku.
e) Veteran – je garant spolku.

Čl. VI
Matrix – nejvyšší orgán spolku
1. Matrix je nejvyšším orgánem spolku. Matrix tvoří vždy 3 členové spolku. Členem
Matrix se může stát pouze člen, který má statut Garage ORG. Funkční období členů
Matrix je na dobu neurčitou.

a) Matrix schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov.
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b) Matrix schvaluje v souladu se stanovami spolku členům statut Garage ORG.
c) Matrix volí ze svého středu Leadra spolku.
d) Matrix uděluje hlasováním ostatním členům spolku výjimky z plnění jejich
povinností.
e) Matrix přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena.
f) Matrix schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok.
g) Matrix určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období.
h) Matrix rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob.
i) Matrix rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a
kampaních.
j) Matrix rozhoduje o zániku spolku.
k) Matrix rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
3. Zasedání Matrix je svoláváno Leaderem spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně.
4. Člen Matrix, který se rozhodne odstoupit, ze své funkce, navrhne svého nástupce. O
přijetí nového člena do Matrix bude hlasováno zbývajícími členy Matrix. V případě zániku
mandátu člena Matrix z ostatních závažných důvodů, bude navržen nový člen Matrix
zbývajícími členy Matrix a nové členství bude potvrzeno hlasováním ostatních členů
Matrix.
5. Prvními členy Matrix s přiznaným statutem Garage ORG jsou:
•

Ing.arch. Radek Jiránek

•

Mgr. Jiří Komárek

•

Bc. Martin Vancl

Čl. VII
Leader – statutární orgán spolku
1) Leader je statutárním orgánem spolku a představuje ho vždy jeden ze členů
spolku z řad nejvyššího orgánu spolku Matrix.
2) Funkční období Leadera je na dobu neurčitou.
3) Leader spolku může delegovat pravomoc statutárního orgánu na členy Matrix.
4) Leader spolku schvaluje členům spolku v souladu se stanovami spolku – statut
ORG, Garage ORG a přijímá nové členy spolku.
5) Leader spolku rozhoduje o vyloučení člena spolku.
6) Leader spolku provádí zápisy a výmazy týkající se členství a statutu jednotlivých
členů a vede agendu plnění jejich povinností.
7) Prvním Leaderem GeekLab z.s. byl zvolen Ing. arch. Radek Jiránek.
8) První Leader přijal po svém zvolení nabízenou doživotní funkci Veteran.

Čl. VIII
Člen se statutem Garage ORG
Statut Garage ORG je přiznán členovi spolku po splnění ve stanovách uvedených
podmínek a po schválení přiznání statutu Matrix nebo Leaderem spolku.
1) Podmínky získání statutu Garage ORG (podmínky musí být splněny všechny
najednou):
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•
•

Kdo chce získat statut Garage ORG, musí být členem spolku minimálně 1 rok.
Kdo chce získat statut Garage ORG, musí se jako organizátor podílet nejméně na
pěti akcích v rámci ateliéru GXG Garage během předcházejícího 1,5 roku.

2) Práva a povinnosti vyplývající ze statutu Garage ORG:
•
•

•

Člen s přiznaným statutem Garage ORG má povolen samostatný vstup do ateliéru
GXG Garage, stejně jako osoby kterého doprovázejí. Za činnost doprovázejících
osob je plně odpovědný člen se statutem Garage ORG, který osoby přivedl.
Člen se statutem Garage ORG může jménem spolku jako hlavní organizátor
(garant) pořádat vlastní akce v ateliéru GXG Garage, nebo mimo něj. Garant musí
o záměru pořádat akci informovat Matrix nebo Leadera spolku. Garant musí akci
předem propagovat (zpracovat náplň a popis akce, rozeslat pozvánky), zajistit
bezproblémový průběh akce, po akci vypracovat a zveřejnit závěrečnou zprávu
(report) obsahující zejména informaci o průběhu akce, informaci o počtu účastníků
a fotografie nebo video z akce.
Člen se statutem Garage ORG musí v průběhu každého roku, od data vzniku
statutu, uspořádat jako hlavní organizátor (Garant) jednu akci v atelieru GXG
Garage. Splněním této podmínky se má za to, že Garage ORG splnil tímto i
podmínku členství dle Čl. IV. odst. 2 písmena e).

3) Další důležité činnosti člena se stautem Garage ORG:
•
•
•
•
•
•
•

invence při hledání nových témat pro akce GXG Garage,
organizace akcí GXG Garage a jejich podpora ,
komunikace na webu a sociálních sítích spolku,
vytváření vizuálních materiálů, focení, videa, rozhovory a všeobecná podpora
využívající veškeré dostupné prvky dnešní elektronické i neelektronické
komunikace,
komunikace s přednášejícími a hledání nových,
hledání nových podporovatelů činnosti spolku,
propagace spolkových aktivit v souladu se zaměřením a potřebami spolku.

Čl. IX
Člen se statutem ORG
Statut ORG je přiznán členovi spolku po splnění ve stanovách uvedených podmínek a po
schválení přiznání statut Leaderem spolku.
1) Podmínky získání statutu ORG
•

Kdo chce získat statut ORG, musí se podílet na přípravě 2 akcí spolku v posledních
šesti měsících.

2) Práva a povinnosti vážící se ke statut ORG
•

•

Člen s tímto statutem může jménem spolku jako hlavní organizátor (Garant)
pořádat vlastní akce s výjimkou akcí v atelieru GXG Garage. Garant musí o
záměru pořádat akci informovat Matrix nebo Leadera spolku. Garant musí akci
předem propagovat (zpracovat náplň a popis akce, rozeslat pozvánky), zajistit
bezproblémový průběh akce, po akci vypracovat a zveřejnit závěrečnou zprávu
(report) obsahující zejména informaci o průběhu akce, informaci o počtu účastníků
a fotografie nebo video z akce.
Člen se statutem ORG musí v průběhu každého roku, od data vzniku statutu,
uspořádat jako hlavní organizátor (Garant) jednu akci mimo ateliér GXG Garage.
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•

Splněním této podmínky se má za to, že člen se statutem ORG splnil tímto i
podmínku členství dle Čl. IV. odst. 2 písmena e).
Člen se statutem ORG musí každoročně absolvovat bezplatné jednodenní školení
doporučené Leaderem spolku.

3) Další důležité činnosti člena se statutem ORG:
•
•
•
•
•
•
•

invence při hledání nových témat pro akce spolku,
organizace akcí a jejich podpora,
komunikace na webu a sociálních sítích spolku,
vytváření vizuálních materiálů, focení, videa, rozhovory a všeobecná podpora
využívající veškeré dostupné prvky dnešní elektronické i neelektronické
komunikace,
komunikace s přednášejícími a hledání nových,
hledání nových podporovatelů činnosti spolku,
propagace spolkových aktivit v souladu se zaměřením a potřebami spolku.

Čl. X
Veteran – orgán spolku s právem veta
1) Veteran má funkci kontrolního orgánu spolku.
2) Veteran je doživotní funkcí Ing. arch. Radka Jiránka, který byl do této funkce
zvolen prvními členy Matrix a tuto funkci přijal.
3) Veteran jako kontrolní orgán spolku má za úkol jako garant zajistit tematické
naplňování účelu spolku
4) Veteranu bylo přiznáno právo veta při rozhodování o těchto zásadních
záležitostech spolku:
• Tématické směřování spolku a jeho aktivity
• Rozšíření služeb o nové aktivity nevyjmenované ve stanovách
• Ukončení činnosti spolku

Čl. XI
Odměňování
Členové Matrix mohou být finančně odměněni za svou výjimečnou činnost pro spolek.
Výše odměny musí být souhlasně odhlasována všemi aktuálními členy Matrix.

Čl. XII
Majetek a duševní vlastnictví spolku
1) Majetek a jeho evidence
•
•
•
•

Spolek může nabývat majetek a jeho evidence bude probíhat elektronicky
O nabytí majetku spolku rozhoduje Matrix nebo Leader spolku
O nabytí majetku spolku bude vyhotoven záznam v elektronické evidenci majetku
spolku
Evidenci majetku spolku povede osoba pověřená Leaderem spolku

2) Majetek a duševní vlastnictví spolku nelze použít mimo činnosti spolku. Výjimku tvoří
použití majetku spolku a duševního vlastnictví se souhlasem Matrix
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3) Spolek založí bankovní účet s internetovým bankovnictvím na své jméno a dispoziční
práva budou rozdělena takto:
• Matrix připraví příkazy a jejich zadání do banky
• Leader schválí /autorizuje/ úhradu
• Podpisová práva budou mít členové Matrix
4) Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Na tomto znění stanov jsme se dohodli dne: 1.9.2014.

Podpisy: ………………………………………………………………Ing. arch. Radek Jiránek

……………………………………………………………….Mgr. Jiří Komárek

……………………………………………………………… Bc. Martin Vancl
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