
 

Skandinávský dům, z. s. 
 

STANOVY 
 
čl. I 
Název a sídlo, působnost a charakter spolku 
1) Název spolku je: Skandinávský dům, z. s., anglický ekvivalent názvu je „Scandinavian House“ (dále jen 
„spolek”). 
2) Sídlem spolku je Praha. Adresa sídla k datu přijetí tohoto nového úplného znění stanov je Dejvická 3, 160 00 
Praha 6. Změna adresy sídla je možná na základě rozhodnutí výboru spolku.  
3) Spolek sdružuje lidi s hlubším zájmem o země evropského Severu a jejich kulturu. Původní název spolku (do 
31. 12. 2013 občanského sdružení) byl „Skandinávský dům, o. s.“. 
 
čl. II 
Poslání spolku  
— Posílení a rozvoj kulturních a společenských vztahů mezi Českou republikou a zeměmi evropského Severu; 
— podpora kulturních aktivit tematicky zaměřených na země evropského Severu; 
— podpora vzdělávání, osvětová činnost. 
 
čl. III  
Účel spolku 
1) Hlavní činností – účelem spolku ve smyslu zákona jsou zejména: 
— pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí zaměřených na země evropského Severu; 
— provoz internetových stránek, soustřeďování a sdílení informací; 
— provoz knihovny se specializovaným knihovním fondem; 
— spolupráce se severskými velvyslanectvími v České republice; 
— publikační činnost. 
2) Vedlejší činnosti spolku představují výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského 
zákona. 
3) Další formy a podrobnosti jednotlivých činností spolku stanovuje výbor spolku. 
 
čl. IV 
Členství ve spolku 
1) Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let, i osoba právnická. Členství ve spolku vzniká podáním 
přihlášky k rukám výboru a zaplacením ročního členského příspěvku (tím dnem, který nastane později). Výbor je 
oprávněn do 6 měsíců od vzniku členství oprávněn rozhodnout o odmítnutí členství i bez udání důvodu. 
Členství odmítnutého člena zaniká okamžikem, kdy je mu odmítnutí členství oznámeno.  
2) Spolek vede evidenci členů. Zápis i výmaz ze seznamu členů provádí osoba pověřená výborem spolku. 
Seznam členů není veřejně přístupný. 
3) Členství zaniká  
— vystoupením člena ze spolku a jeho písemným oznámením výboru spolku; 
— rozhodnutím výboru spolku o vyloučení pro závažné nebo opakované porušení členských povinností; 
— nezaplacením ročního členského příspěvku do konce následujícího kalendářního roku; 
— úmrtím fyzické osoby – člena spolku; 
— zánikem právnické osoby – člena spolku bez právního nástupce; 
— zánikem spolku. 
4) Člen má právo 
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů, do nichž byl ustanoven, a být o této činnosti informován; 
— účastnit se valné hromady, volit orgány spolku a být do nich volen; 
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 
5) Člen má povinnost 
— dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s posláním a zájmy spolku;  
— platit každoroční členské příspěvky. 
 



 

čl. V 
Orgány spolku 
Orgány spolku jsou: 
— výbor (nejvyšší orgán, statutární orgán), 
— revizní komise (kontrolní orgán), 
— valná hromada. 
 
čl. VI 
Výbor spolku 
1) Výbor spolku je nejvyšším a statutárním orgánem spolku. Na základě rozhodnutí valné hromady je tří- až 
jedenáctičlenný. K datu přijetí tohoto nového úplného znění stanov má výbor 6 členů. 
2) členové výboru jsou voleni valnou hromadou na funkční období v délce dvou let. V případě, že se do vypršení 
mandátu členů výboru nesejde valná hromada a nezvolí členy výboru pro následující období, trvá funkční 
období členů výboru až do doby, kdy se tak stane.  
3) Schůzi výboru spolku svolává předseda spolku, nebo jím pověřený člen, a to nejméně jednou za tři měsíce. Ze 
svých zasedání výbor pořizuje informativní zápisy. Schůze jsou volně přístupné členům spolku. 
4) Výbor spolku 
— určuje hlavní zaměření činnosti spolku; 
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku; 
— připravuje a schvaluje případné změny stanov; 
— hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů; 
— připravuje a schvaluje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období  
a návrh cílů další činnosti, tuto zprávu přednese na schůzi valné hromady; 
— stanovuje výši a splatnost členských příspěvků; 
— rozhoduje o vyloučení člena nebo odmítnutí členství; 
— rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho přeměně; 
— rozhoduje o všech ostatních záležitostech, o nichž podle stanov nerozhoduje jiný orgán spolku. 
 
čl. VII 
Předseda a místopředseda spolku, jednání jménem spolku 
1) Spolek zastupují navenek samostatně předseda nebo místopředseda. K právnímu jednání v hodnotě 
přesahující 50 000 Kč (vč. DPH) je třeba podpisu předsedy i místopředsedy spolku. K právnímu jednání 
v hodnotě přesahující 100 000 Kč (vč. DPH) je třeba předchozího písemného souhlasu výboru spolku. Hodnota 
právního jednání se u smluv na dobu určitou stanoví za dobu trvání smlouvy, u smluv na dobu neurčitou za 
období 12 měsíců. Předchozí písemný souhlas výboru spolku je nutný vždy, jde-li o přijetí nebo poskytnutí 
úvěru, zápůjčky, ručení, vystavení nebo aval směnky, a o jakoukoli dispozici s nemovitou věcí.  
2) Předsedu a místopředsedu spolku volí valná hromada z členů výboru spolku. Funkční období předsedy a 
místopředsedy je shodné s funkčním obdobím člena výboru.  
3) Předseda spolku řídí činnost výboru, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. 
4) V případě nemoci, dlouhodobé nepřítomnosti či jiné závažné skutečnosti, kdy se předseda nebo 
místopředseda spolku nemůže aktivně podílet na činnosti výboru, může za sebe na dobu určitou, která 
nepřesahuje dobu do konce jeho stávajícího volebního období, písemně jmenovat plnoprávného zástupce. 
Udělení generální plné moci nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení výborem. 
5) Předseda i místopředseda mají právo ze své funkce odstoupit – písemné oznámení o odstoupení doručí 
předseda místopředsedovi a naopak, ten do 14 dnů od obdržení oznámení svolá zasedání výboru, na kterém je 
ze stávajících členů výboru jmenován nástupce odstupujícího. Odstupují-li současně předseda i místopředseda, 
výbor je povinen do 14 dnů od doručení odstoupení svolat nebo valnou hromadu, na které proběhne nová 
členů výboru. Odstoupení nabývá účinnosti nejpozději 30 dní od doručení písemného oznámení výboru, 
nedojde-li k volbě nástupce odstupujícího dříve.  
 
čl. VIII 
Revizní komise 
1) Revizní komise (dále jen komise) je kontrolním orgánem spolku. Funkčním obdobím komise jsou dva roky. O 
trvání funkčního období člena komise platí přiměřeně ustanovení týkající se člena výboru spolku.  
2) Komise má tři členy. Členství v komisi je neslučitelné s jakoukoli jinou funkcí ve spolku.  
3) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost 



 

v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor spolku. 
4) Komise se schází nejméně jednou ročně a ze svých zasedání pořizuje informativní zápisy. Komise je 
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 
5) Komise připravuje zprávu revizní komise, kterou předkládá výboru spolku a valné hromadě. 
 
čl. IX 
Valná hromada 
1) Valná hromada se schází nejméně jednou ročně. 
2) Valnou hromadu svolává výbor spolku. Svolavatel je povinen nejméně dva týdny před konáním schůze 
oznámit, že se schůze bude konat, a to uveřejněním pozvánky na hlavní stránce webových stránek spolku. 
Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných členů. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nejméně 10 členů spolku včetně 
nadpoloviční většiny členů výboru spolku. 
3) Valnou hromadu svolá výbor spolku také v případě, požádá-li o to písemně nejméně 10 členů spolku, nebo 
revizní komise, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti, není-li v ní uvedena lhůta pozdější. 
4) Valná hromada 
— volí a odvolává výbor spolku a revizní komisi; 
— má poradní hlas při stanovování cílů a činnosti spolku, schvalování zprávy o činnosti za minulé období a 
návrhu a schvalování hospodaření spolku. 
 
čl. X 
Zásady hospodaření 
1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary, sponzorské 
příspěvky, dotace, granty a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti spolku. 
2) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku v souladu s těmito 
stanovami a rozpočtem spolku. 
3) V případě zániku spolku jmenuje valná hromada likvidátora. Případný zbylý majetek po likvidaci připadne jiné 
neziskové organizaci podobného zaměření. 
4) Spolek vede účetnictví podle obecně závazných právních předpisů. 
 
čl. XI 
Závěrečná ustanovení 
1) Tyto stanovy mohou být změněny na základě rozhodnutí výboru spolku. 
2) Právní záležitosti spolku přímo neuvedené v těchto stanovách se řídí dle zákona 89/2012 Sb. 
 
 
Toto nové úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou a výborem spolku na jejich zasedáních dne 18. 
února 2015 a nabývá účinnosti dnem rozhodnutí soudu o zápisu změn ze stanov vyplývajících do rejstříku 
spolků. Tímto dnem také v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí. 

http://www.skandinavskydum.cz/stanovy

