_____________________________________________________
Stanovy BSC Social Club o.s.
_____________________________________________________
v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
(“Zákon o sdružování občanů”)

LOGO

Stanovy BSC Social Club o.s.
(dále jen„Stanovy“)
Právo na sdružování je základní svobodou dostupnou každému jedinci, které je uznáváno Českou
republikou. Česká republika zároveň zajišťuje, že může být využíváno všemi. Na základě práva na
sdružování má každý právo na založení organizací a komunit s ostatními a/nebo se účastnit jejich
aktivit.
V souladu s cíli zde definovanými zajišťují Stanovy sdružení BSC Social Club o.s. (dále jen
„Sdružení“) demokratické fungování organizace na základě principů samosprávy a posilují práva a
povinnosti členů.
I.
Všeobecná ustanovení
1. Název Sdružení:

BSC Social Club o.s.

2. Sídlo Sdružení je v Praze 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00.
3. Cíle Sdružení:
Cílem Sdružení je podporovat dobré vztahy a přátelství mezi zaměstnanci ExxonMobil Business
Support Center Czechia s.r.o., se sídlem v Praze 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ
27069231, a zaměstnanci jiných společností patřících do skupiny společností ExxonMobil (jak je
tento pojem definován v § 66a odstavec 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů) v České republice (souhrnně dále uváděných jako “Dceřiné společnosti
ExxonMobil”), včetně zaměstnanců zahraničních společností, které patří do skupiny společností
ExxonMobil (jak je tento pojem definován v § 66a odstavec 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů), kteří mohou být přiděleni k některé z Dceřiných společností
ExxonMobil (dále jen “Zahraniční zaměstnanci”), prostřednictvím sociálních/společenských,
sportovních a kulturních aktivit.
4. Činnosti Sdružení:
Sdružení bude dosahovat svých cílů především následujícími metodami a činnostmi na
neexkluzivním základě:
4.1 Sociální / společenské / výchovné činnosti
Tyto činnosti primárně zahrnují sociální a charitativní činnosti vykonávané členy Sdružení. Některé
z těchto činností budou organizovány ve spolupráci s charitativními organizacemi, které jsou
uznané a zaregistrované v České republice a které hrají v dobrovolné práci klíčovou roli.
Tyto činnosti jsou například:
- podporování vzdělávacích institucí – školy, vyšší odborná učiliště a university – v České
republice;
- podpora sociálně potřebných osob (např. organizování setkání pro děti během prázdnin a/nebo
na konci roku, atd.);
- vytváření charitativních fondů organizováním různých akcí a prodejem zboží.
4.2 Sportovní aktivity
Tyto aktivity zahrnují organizaci sportovních utkání, zakládání sportovních klubů a organizování
různých víkendových sportovních akcí.
4.3 Kulturní aktivity
Sdružení uznává důležitost respektování a chápání české kultury i různých mezinárodních kultur
se zvláštním ohledem na multi-kulturní povahu skupiny společností ExxonMobil a většinu členů
Sdružení. Tyto činnosti se soustředí na organizování kulturních akcí a zážitků pro členy.
5. Sdružení se vyhne jakýmkoli politickým, lingvistickým, filosofickým nebo náboženským názorům a
prohlášením. Účelem Sdružení není výkon výdělečné činnosti.

6. Dary obdržené Sdružením mohou být použity pouze v souladu s cíli a činnostmi určenými v
článcích 3 a 4 této kapitoly I., s tím, že je zakázáno, aby členové měli z titulu svého členství ve
Sdružení jakýkoli finanční prospěch.
7. Za účelem dosažení svých cílů Sdružení naváže a bude udržovat mezinárodní vztahy.
8. Sdružení je právnickou osobou.
9. Sdružení vznikne okamžikem registrace.

II.
Vznik a zánik členství
1. Sdružení bude mít minimálně 100 členů. O přijetí osob, které se chtějí stát členy, rozhoduje řídící
výbor. Pokud počet členů sdružení nedosáhne ve dvou po sobě jdoucích letech minimálně 100,
příští valná hromada jako součást svého pořadu jednání rozhodne o rozpuštění Sdružení nebo sníží
minimální počet členů.
2. Řídící výbor bude uchovávat záznamy o členech Sdružení (seznam členů) v sídle Sdružení.
Seznam členů bude obsahovat křestní jméno, příjmení a adresu členů – fyzických osob a název,
identifikační číslo a sídlo členů, kteří nejsou fyzickými osobami. V žádosti o přijetí za člena Sdružení,
dají žadatelé souhlas ke zpracování svých osobních údajů v seznamu členů. Členové přípravného
výboru dají svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Sdružením na první valné hromadě
Sdružení nebo do 30 dnů po registraci Sdružení.
Každý člen je oprávněn nahlédnout do seznamu členů, aby se ujistil o správnosti svých osobních
údajů. Seznam členů nemůže být poskytnut v kopii, ať již celý nebo ve formě výňatků. Třetí osoby
nemohou být seznamovány se seznamem členů, pokud to není stanoveno právními předpisy.
3. Sdružení se bude skládat z následujících členů:
3.1 Řadoví členové
3.2.1 Řadovými členy se po vzniku Sdružení mohou stát zaměstnanci jakékoli Dceřiné společnosti
ExxonMobil a Zahraniční zaměstnanci. Podmínkou řadového členství je, že potenciální člen vyjádří
svůj záměr připojit se ke Sdružení vyplněním a podepsáním žádosti o přijetí za člena Sdružení,
uznáním Stanov Sdružení za pro něj/ni závazné, zaplacením ročních nebo půlročních členských
příspěvků a že bude přijat za člena rozhodnutím řídícího výboru. Členský příspěvek vztahující se
k danému roku budou platit členové, kteří se stanou členy Sdružení před 1. září v daném roce.
3.1.2 Odmítnutí žádosti o přijetí nebrání po tomto odmítnutí opakovanému podání žádosti.
3.2 Přidružení členové
3.2.1 Osoby blízké řadových členů tak, jak jsou definovány v § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a každý, kdo je řídícím výborem přijat jako přidružený člen,
se po daném rozhodnutí může stát přidruženým členem. Podnikatelé, zaměstnanci na dobu určitou
a bývalí zaměstnanci Dceřiných společností ExxonMobil mohou být přijati za přidružené členy
rozhodnutím řídícího výboru.
3.2.2 Všechny tuzemské a zahraniční fyzické osoby a právnické osoby, které si přejí podporovat
demokratické fungování Sdružení a výkon práv a povinností členů v souladu s cíli Sdružení, se
mohou stát přidruženými členy za předpokladu, že taková účast je v souladu s právními předpisy.
3.2.3 Podmínkou přidruženého členství je, že žadatel vyjádří svůj záměr připojit se ke Sdružení
vyplněním a podepsáním žádosti o přijetí za člena Sdružení, jeho totožnost je dostatečně ověřena,

uzná Stanovy Sdružení za pro něj/ni závazné, zaplacením ročních nebo půlročních členských
příspěvků, a že bude přijat za přidruženého člena rozhodnutím řídícího výboru.
3.2.4 Odmítnutí žádosti o přijetí nebrání po tomto odmítnutí opakovanému podání žádosti o přijetí.
3.2.5 Přidružení členové nemají hlasovací právo a nemohou být zvoleni do funkce ve Sdružení.
3.3 Čestní členové
3.3.1 Řídící výbor může navrhnout valné hromadě jmenování čestných členů.
3.3.2 Všechny tuzemské a zahraniční fyzické osoby oprávněné účastnit se veřejných záležitostí se
mohou stát čestnými členy, pokud jsou přijaty rozhodnutím valné hromady Sdružení a v prohlášení
přijmou navržené čestné členství.
3.3.3 Čestní členové nemají hlasovací právo a nemohou být zvoleni do funkce.
4. Zánik členství
4.1 Členství zaniká:
vystoupením,
vyloučením,
úmrtím člena,
skončením zaměstnání řadového člena v některé
ExxonMobil,
zánikem právnické osoby bez právního nástupce.

z Dceřiných

společností

4.2 Členové oznámí své zamýšlené vystoupení řídícímu výboru písemně. Den doručení oznámení o
zamýšleném vystoupení řídícímu výboru je považován za den vystoupení. Řídící výbor bez odkladu
poté, co je mu sděleno vystoupení člena, jej vymaže ze seznamu členů.
4.3 Valná hromada může na základě návrhu řídícího výboru rozhodnout o vyloučení člena, pokud
tento člen porušuje Stanovy Sdružení nebo právní předpisy.
5. Členský příspěvek
5.1 Výši členského příspěvku řadových, přidružených a čestných členů určuje řídící výbor. Členský
příspěvek je splatný předem na konci roku předcházejícího danému roku nebo ke dni zahájení
členství, a to každý kalendářní rok. Ve vztahu k nároku na zaplacení členského příspěvku není
možné započtení.
5.2 Pokud je člen Sdružení v prodlení s placením svých členských příspěvků po více než 3 (tři)
měsíce, řídící výbor člena vyzve, aby dlužné příspěvky uhradil. Pokud člen nezaplatí dlužný členský
příspěvek ani přes písemnou výzvu ve lhůtě uvedené v oznámení, řídící výbor může člena vyloučit
svým rozhodnutím. Příkaz k výmazu člena nebrání vyloučenému členovi v opakovaném ucházení
se o přijetí za člena.
5.3 Vystoupivší nebo vyloučení členové ze Sdružení nemohou vznést nárok na majetek Sdružení
nebo požadovat plné nebo částečné vrácení členských příspěvků.

III.
Práva a povinnosti členů
1. Řadoví členové sdružení
mají právo projednání a hlasování na valné hromadě,
mohou volit a být voleni do funkcí ve Sdružení,
mohou podávat návrhy,
mají nárok na výhody plynoucí z členství ve Sdružení,
jsou oprávněni účastnit se činnosti a akcí Sdružení,
mají právo a povinnost podílet se na realizaci cílů Sdružení podle svých nejlepších
schopností,
jsou povinni dodržovat ustanovení Stanov Sdružení,
jsou povinni platit členský příspěvek ve výši určené ročně nebo půlročně do lhůty určené
řídícím výborem,
jsou povinni hlásit řídícímu výboru do osmi dnů všechny změny svých osobních údajů.
2. Přidružení členové Sdružení
mají právo projednání na valné hromadě,
mají právo účastnit se činnosti a akcí Sdružení,
mají právo podílet se na realizaci cílů Sdružení podle svých nejlepších schopností,
jsou povinni platit členský příspěvek ve výši určené ročně nebo půlročně do lhůty určené
řídícím výborem,
jsou povinni dodržovat ustanovení Stanov Sdružení.
3. Čestní členové Sdružení
mají právo projednání na valné hromadě,
mají právo účastnit se činnosti a akcí Sdružení,
mají právo podílet se na realizaci cílů Sdružení podle svých nejlepších schopností,
jsou povinni platit členský příspěvek ve výši určené ročně nebo půlročně do lhůty určené
řídícím výborem,
jsou povinni dodržovat ustanovení stanov Sdružení.
IV.
Orgány a funkce Sdružení
1. Orgány Sdružení:
1.1 Valná hromada,
1.2 Řídící výbor,
1.3 Dozorčí rada,
1.4 Oddělení a pododdělení.
1.1 Valná hromada
1.1.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a skládá se z řadových, přidružených a
čestných členů. Sdružení musí svolat valnou hromadu nejméně jedenkrát do roka. Valnou
hromadu svolává prezident Sdružení nejpozději do 31. března každého roku (řádná valná
hromada). Valná hromada je také svolána, pokud tak nařídí soud nebo pokud o to písemně požádá
třetina členů v dopise adresovaném řídícímu výboru, s uvedením důvodů a účelu svolání valné
hromady. Prezident Sdružení svolá valnou hromadu na písemnou výzvu třetiny členů nejpozději do
60 dnů od obdržení dopisu. Prezident Sdružení je oprávněn svolat mimořádnou valnou hromadu.
Prezident Sdružení má povinnost svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud tak rozhodne řídící
výbor nebo pokud o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů v oznámení řídícímu výboru,
ve které uvede účel svolání valné hromady. Pokud prezident Sdružení nesvolá mimořádnou valnou
hromadu do 60 dnů od obdržení písemné žádosti, svolá valnou hromadu nejpozději do 30 dnů od
konce 60ti denní lhůty řídící výbor. Pokud řídící výbor nesplní povinnost svolat valnou hromadu,
může tak učinit nejméně jedna třetina členů společně. Zmocněnec přípravného výboru Sdružení

určený v návrhu na registraci Sdružení svolá první valnou hromadu Sdružení do 30 dní od
registrace Sdružení. V případě že tak neučiní, je ke svolání valné hromady oprávněn kterýkoliv
další člen přípravného výboru.
1.1.2 Valná hromada bude svolána nejméně 15 dní před plánovaným datem konání, a to písemným
oznámením, které musí obsahovat místo a čas konání a program valné hromady.
Členové mohou požádat o zařazení dalších záležitostí do programu valné hromady nejpozději
8 dní před datem konání valné hromady. Řídící výbor rozhodne o tom, zda bude navrhnutá
záležitost přidána do programu a informuje o tom valnou hromadu při jejím zahájení. Valná
hromada může přijímat rozhodnutí pouze ohledně záležitostí, které jsou na programu.
Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomna více než polovina řadových členů. V případě,
že se valná hromada nemůže konat z důvodu neschopnosti usnášení a členové o tom byli
v pozvánce na valnou hromadu informováni, opakovaná valná hromada bude způsobilá usnášení
bez ohledu na počet účastníků. Opakovaná valná hromada může projednat pouze záležitosti
uvedené na původním programu. Opakovaná valná hromada se bude konat do 3 dnů od konání
valné hromady.
Při hlasování o dobrovolném rozpuštění Sdružení a změně stanov je valná hromada způsobilá
usnášení, jsou-li přítomny více než dvě třetiny řadových členů. Není-li valná hromada
usnášeníschopná, bude svolána opakovaná valná hromada. Opakovaná valná hromada se bude
konat v témže kalendářním měsíci, ale ne později než 15 dní po datu konání valné hromady.
1.1.3 Následující záležitosti spadají do výlučné působnosti valné hromady:
změny Stanov (změna sídla v pravomoci řídícího výboru v souladu s odst. 1.2.1 tohoto
dokumentu se nepovažuje za změnu Stanov),
volba a odvolání členů řídícího výboru, členů dozorčí rady a rozdělení funkcí v rámci valné
hromady,
stanovení ročního rozpočtu,
schválení výroční účetní uzávěrky,
schválení výroční zprávy řídícího výboru,
vyhlášení rozpuštění Sdružení,
rozhodnutí o sloučení s jiným sdružením.
1.1.4 Každý řadový člen má jeden hlas; v případě nerozhodného výsledku hlasování má rozhodující
hlas předseda valné hromady.
1.1.5 Valná hromada přijímá rozhodnutí veřejným hlasováním a prostou většinou na základě hlasů
50% řadových členů účastnících se usnášeníschopné valné hromady + 1 hlas. V rámci přijímání
rozhodnutí lze hlasovat „ano“, „ne“ a „zdržuji se“.
1.1.6 Souhlas dvou třetin řadových členů účastnících se usnášeníschopné valné hromady se
vyžaduje pro následující rozhodnutí:
změna Stanov,
odvolání členů řídícího výboru a členů dozorčí rady,
rozhodnutí o sloučení s jiným sdružením.
1.1.7 Souhlas čtyř pětin řadových členů účastnících se usnášeníschopné valné hromady se vyžaduje
pro vyhlášení dobrovolného rozpuštění Sdružení, a v případě, že změna Stanov se týká cílů
Sdružení.
1.1.8 Valná hromada je oprávněna na popud kteréhokoliv přítomného člena nařídit tajné hlasování
schválené prostou většinou.
1.1.9 Členové řídícího výboru a členové dozorčí rady budou voleni tajným hlasováním ze seznamu
jmen schváleného společností ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o.

1.1.10 Valná hromada zvolí prezidenta Sdružení z členů řídícího výboru, kteří souhlasí se svou
nominací na funkci prezidenta Sdružení. Valná hromada zvolí prezidenta v tajném hlasování ihned
po zvolení členů řídícího výboru.
1.1.11 Valné hromadě bude předsedat člen Sdružení jmenovaný prezidentem Sdružení ve shodě
s řídícím výborem (předseda valné hromady).
1.1.12 Předseda valné hromady sestaví listinu přítomných účastníků valné hromady, která bude
obsahovat jména a adresy všech přítomných.
1.1.13 Zapisovatel zvolený valnou hromadou pořídí o valné hromadě zápis, který bude ověřen
dvěma členy zvolenými valnou hromadou (ověřovatel zápisu).
1.1.14 Členové budou informováni o rozhodnutích valné hromady v kopiích zápisu o valné hromadě,
které jim budou zaslány do jednoho měsíce od data konání valné hromady. Členové se mohou
obrátit na řídící výbor s připomínkami ohledně zápisu o valné hromadě. Konečný zápis o valné
hromadě bude schválen na následující valné hromadě.
1.1.15 Člen Sdružení může požádat jiného člena Sdružení, aby jej na základě zmocnění na valné
hromadě zastoupil v souvislosti s jakoukoli záležitostí na programu valné hromady, s výjimkou
volby členů řídícího výboru.
1.1.16 Program výroční valné hromady musí obsahovat alespoň následující body:
-

potvrzení způsobilosti usnášení valné hromady;
schválení zápisu z předchozí valné hromady;
zprávy oddělení ohledně jejich činností;
kontrola účetních knih;
zpráva dozorčí rady;
schválení účetních knih;
debata o rozpočtu a/nebo schválení rozpočtu;
schválení plánu činností pro následující rok;
volba členů dozorčí rady (pokud se koná);
volba členů řídícího výboru (pokud se koná).
1.2 Řídící výbor

1.2.1 Řídící výbor je řídícím orgánem Sdružení a řídí činnost Sdružení mezi dvěma valnými
hromadami, což zahrnuje následující činnosti:
-

posouzení žádostí o přijetí za člena Sdružení;
podání návrhu valné hromadě na vyloučení člena;
schválení navrhnutých bodů programu valné hromady;
zajištění realizace rozhodnutí valné hromady;
přijetí rozhodnutí ohledně činností Sdružení;
rozhodnutí o přijetí členů;
stanovení členských příspěvků;
může vyloučit členy, kteří neplatí své členské poplatky;
může rozhodnout o přemístění sídla vedení Sdružení;
může rozhodnout, že osoby, které nejsou členy Sdružení, se mohou podílet na určitých akcích
organizovaných Sdružením;
zajištění vedení dokumentů Sdružení, přičemž řídící výbor musí vést následující:
- seznam členů;
- zápisy ze schůzí řídícího výboru;
- zápisy z valných hromad;
- seznam pověření s uvedením účelu a doby platnosti.

1.2.2 Řídící výbor spravuje v souladu s právními předpisy majetek Sdružení. Působnost řídícího
výboru zahrnuje všechny pravomoci, které nejsou zákonem nebo stávajícími Stanovami výslovně
uděleny valné hromadě nebo dozorčí radě. Do této působnosti spadá zejména:
- správa financování Sdružení;
- zajištění, že účetní knihy Sdružení jsou vedeny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění (dále jen „Zákon o účetnictví“);
- příprava rozpočtu a analýza využití finančních prostředků;
- udržování styku s úřady a podání oficiálních/právních dokumentů;
- svolávání valné hromady.
1.2.3 Prezident Sdružení nebo jiný člen řídícího výboru pověřený řídícím výborem zastupuje
Sdružení před soudy a jinými úřady.
Právní úkony v hodnotě do 25.000,- Kč vyjma dispozice s bankovními účty Sdružení činí jménem
Sdružení společně dva členové řídícího výboru. Právní úkony jménem Sdružení v hodnotě nad
25.000,- Kč včetně dispozice s bankovními účty Sdružení činí jménem Sdružení společně
prezident a pokladník Sdružení.
Řídící výbor může jednomu či několika svým členům zadat úkoly. Příslušná zmocnění mohou být
podepsána prezidentem a pokladníkem - na základě rozhodnutí řídícího výboru. Řídící výbor určí
rozsah a dobu platnosti takových zmocnění.
1.2.4 Řídící výbor má nejméně 7 (sedm) řádných členů; členové jsou voleni valnou hromadou tajným
hlasováním na dobu 2 let, v souladu s článkem 1.1.9 kapitoly IV. Členové řídícího výboru mohou
být znovu zvoleni.
Pokud se uvolní pozice člena řídícího výboru odstoupením, odchodem z Dceřinných společností
ExxonMobil nebo smrtí, řídící výbor do 3 měsíců od této události svolá mimořádnou valnou
hromadu pro zvolení nového člena řídícího výboru. Řídící výbor může mezitím zvolit nového člena
řídícího výboru místo původního člena.
1.2.5 Členové řídícího výboru nenesou osobní odpovědnost za rozhodnutí přijaté Sdružením; jejich
odpovědnost je omezena na jejich vlastní úkony. Sdružení plně odpovídá za činnost zvolených
jednotlivců a orgánů.
1.2.6 Řídící výbor musí obsadit alespoň následující funkce:
-

Prezident;
Zástupce prezidenta;
Pokladník;
Tajemník;
Koordinátor sociálních a veřejných aktivit;
Koordinátor sportovních aktivit;
Koordinátor kulturních aktivit.

Členové řídícího výboru nedostávají za výkon těchto funkcí žádnou odměnu.
Podrobné povinnosti jednotlivých členů řídícího výboru určuje řídící výbor.
1.2.7 Řídící výbor se bude scházet vždy poslední čtvrtek v každém měsíci nebo kdykoliv o to požádá
prezident Sdružení, jak a kdy to vyžaduje činnost Sdružení. Schůze řídícího výboru bude písemně
svolávat prezident Sdružení. Uvede také plánované body programu. Pozvánka bude odeslána
členům tak, aby doba mezi obdržením pozvánky a konáním schůze činila nejméně 15 dní. Řídící
výbor bude usnášeníschopný pouze, bude-li na schůzi přítomna polovina jeho členů. Řídící výbor
přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů a veřejným hlasováním. Při přijímání rozhodnutí mají
řádní členové řídícího výboru každý jeden hlas a prezident Sdružení má také jeden hlas. V případě
nerozhodného výsledku hlasování bude mít prezident Sdružení rozhodující hlas. O schůzích
řídícího výboru budou pořizovány zápisy. Zápisy budou pořizovány jedním členem řídícího výboru

a budou ověřeny prezidentem Sdružení. Rozhodnutí přijatá v nepřítomnosti prezidenta nebo
zástupce prezidenta budou neplatná.
O schůzi řídícího výboru bude pořízen zápis v anglickém a českém jazyce, který bude schválen na
další schůzi řídícího výboru jako první bod programu.
1.2.8 Řídící výbor povede archiv zápisů o valných hromadách (archiv zápisů o valných hromadách).
Tyto záznamy budou přístupné všem členům Sdružení.
1.2.9 Prezident a pokladník jsou oprávněni společně zastupovat Sdružení vůči třetím osobám,
s výjimkou uvedenou v článku 1.2.3 kapitoly IV. Prezident Sdružení a pokladník jsou oprávněni
společně nakládat s bankovními účty Sdružení.
1.2.10 Prezident Sdružení:
-

řídí činnost Sdružení;
svolává schůze řídícího výboru;
provádí nutnou přípravu schůzí řídícího výboru;
předsedá schůzím řídícího výboru;
zajišťuje činnost Sdružení v souladu s právními předpisy;
zajišťuje svolání valné hromady, přípravu dokumentů potřebných pro diskusi o záležitostech
na programu valné hromady a jejich včasné zaslání členům;
zajištění implementace rozhodnutí valné hromady a řídícího výboru;
organizuje a koordinuje administrativní práci Sdružení;
pokud má Sdružení nějaké zaměstnance, uplatňuje práva zaměstnavatele;
řídí místní a mezinárodní vztahy Sdružení;
uplatňuje práva v souvislosti s bankovními účty spolu s pokladníkem.

1.2.11 Členové řídícího výboru:
-

hrají aktivní roli v práci řídícího výboru;
zajišťují implementaci rozhodnutí Sdružení;
zajišťují přípravu dokumentů potřebných pro diskusi o záležitostech na programu valné
hromady a jejich včasné zaslání členům;
provádí administrativní práci spojenou s činností Sdružení.

1.2.12 Doba trvání a skončení výkonu funkce členů řídícího výboru
Funkční období členů řídícího výboru je 2 leté.
Výkon funkce členů řídícího výboru skončí:
odstoupením;
odvoláním;
smrtí člena;
ukončením pracovního poměru člena u Dceřiné společnosti ExxonMobil, za předpokladu, že je
člen zaměstnanec společnosti ExxonMobil.
1.2.13 Zakládající řídící výbor bude zvolen členy přípravného výboru (ve smyslu Zákona o sdružování
občanů) a jejich zvolení bude schváleno a potvrzeno na první valné hromadě.
1.2.14 Výkon funkce prezidenta Sdružení, zástupce prezidenta, pokladníka a tajemníka zvolených na
první valné hromadě trvá po dobu 2 let.
1.3 Dozorčí rada
1.3.1 Dozorčí rada Sdružení se bude skládat ze tří členů zvolených na 3-leté období v souladu
s článkem 1.1.9 kapitoly IV. Členové dozorčí rady mohou být znovuzvolení. Dozorčí rada je
usnášeníschopná pouze pokud se setkání účastní všichni členové. Členové a prezident řídícího

výboru nesmí být členy dozorčí rady. Po volbách členů dozorčí rady valnou hromadou, zvolí
členové tajnou volbou a prostou většinou ze svých řad prezidenta dozorčí rady.
1.3.2 Dozorčí radu svolává prezident dozorčí rady nejméně jednou ročně, písemně, s ohledem na
plánované body programu. Dozorčí rada bude přijímat rozhodnutí veřejnou volbou a prostou
většinou. Dozorčí rada vede záznamy, na jejichž základě je možné zjistit obsah a datum rozhodnutí
přijatých na zasedání dozorčí rady, způsob rozhodování, poměr odevzdaných hlasů pro a proti,
počet zdržení se hlasování a účinnost rozhodnutí (záznamy o rozhodnutích dozorčí rady). Tyto
záznamy budou přístupné všem členům Sdružení. V jiných ohledech se bude činnost dozorčí rady
řádně řídit příslušnými pravidly pro řídící výbor.
1.3.3 Dozorčí rada dohlíží na činnost a řízení Sdružení. V rámci toho si může dozorčí rada vyžádat
zprávy od členů Sdružení a, pokud má Sdružení zaměstnance, tak i od zaměstnanců Sdružení, a
dále může nahlížet do účetních knih a dokumentů Sdružení a přezkoumávat je.
1.3.4 Členové dozorčí rady se mohou nebo budou účastnit valné hromady s poradním právem.
Řídící výbor může pozvat členy dozorčí rady na své schůze. Členové dozorčí rady se účastní
těchto setkání s poradním právem.
1.3.5 Dozorčí rada přezkoumá všechny zprávy a návrhy na programu valné hromady a sdělí své
stanovisko k nim valné hromadě před přijetím rozhodnutí týkajícího se daného bodu programu.
1.3.6 Dozorčí rada bude informovat orgán, který je oprávněný jednat, nebo jeho kompetentního
člena a iniciuje svolání valné hromady, pokud se dozví, že:
a)
během činnosti Sdružení došlo k porušení zákona nebo k události (opomenutí), která jinak
hrubě porušuje zájmy Sdružení, pokud ukončení takového porušování zákona či události nebo
odstranění či zmírnění důsledků vyžaduje rozhodnutí orgánu, který je oprávněný jednat;
b)
došlo k situaci, ze které vyplývá odpovědnost členů řídícího výboru.
1.3.7 Na podnět dozorčí rady bude do 30 dnů svolán orgán, který je oprávněný jednat. Pokud
zasedání nebude svoláno během tohoto období, dozorčí rada bude oprávněna svolat dotyčný
orgán sama.
1.3.8 Pokud oprávněný orgán neučiní kroky potřebné v zájmu obnovení fungování v souladu
s právními předpisy, dozorčí rada bude bez zbytečného odkladu informovat příslušný státní orgán.
1.4 Oddělení a pododdělení
1.4.1 Každý člen Sdružení může navrhnout zřízení oddělení a pododdělení řídícímu výboru
v souladu s cíli a činnostmi stanovenými v článku 2 a 3 kapitole I. Pro zřízení oddělení je zapotřebí
písemná žádost 10% členů, nejméně však 15 členů. Žadatelé se stanou členy oddělení (nebo
pododdělení) v případě jeho zřízení.
1.4.2 Oddělení a pododdělení budou pravidelně pořádat setkání s oprávněným koordinátorem
řídícího výboru. Ze setkání bude vyhotovován zápis. Oddělení a pododdělení budou odpovědná za
shromažďování dokumentů týkajících se využití vynaložených finančních prostředků a za jejich
předávání pokladníkovi pro účetní potřeby Sdružení.
1.4.3 Rozpočet každého oddělení bude stanoven na základě navrhovaných činností daného
oddělení. Řídící výbor dá po schválení rozpočtu oddělení k dispozici finanční prostředky potřebné
k realizaci činností oddělení.
Řídící výbor bude informován o jakýchkoliv střetech mezi odděleními.
1.4.4 Všechna oddělení budou řízena funkcionáři zvolenými členy oddělení na jejich setkání. Schůze
oddělení budou svolávány nejméně dva týdny před jejich konáním. Pro členy oddělení je účast na
setkáních oddělení povinná.

1.4.5 Všechna oddělení budou mít nejméně dva funkcionáře, předsedu oddělení a pokladníka
oddělení, kteří budou současně řadovými členy. Předseda oddělení a pokladník oddělení nebudou
za svou práci dostávat odměnu a jejich funkční období je dvouleté. Budou voleni a odvoláváni na
základě rozhodnutí prosté většiny členů přítomných na setkání oddělení.
1.4.6 Řadové členství ve sdružení neznamená automaticky členství v oddělení nebo pododdělení.
Dané oddělení nebo pododdělení rozhoduje o přijetí nových členů. Řídící výbor může k pokrytí
zvláštních potřeb oddělení nařídit placení dodatečných členských poplatků.
1.4.7 Oddělení může dále organizovat činnosti, které jsou přístupné všem členům Sdružení.
V.
Účetnictví
1.1.1 Účetním rokem je období od 1. ledna do 31. prosince.
1.1.2 Řídící výbor předloží návrh rozvahy a výroční zprávy Sdružení vždy do konce účetního roku
v souladu se Zákonem o účetnictví.
1.2.3 Peněžní prostředky Sdružení budou vloženy na bankovní účet (účty) Sdružení.
Pouze pokladník a prezident budou oprávněni společně otevřít a zrušit bankovní účty (článek 1.2.3
oddíl IV.) a požádat o půjčky jménem Sdružení a jejích oddělení.
Pokladník a prezident povedou záznamy s kopiemi z bankovních účtů.
VI.
Zánik a zrušení Sdružení
1. Sdružení zanikne:
pokud valná hromada rozhodne o jeho rozpuštění,
pokud valná hromada rozhodne o jeho sloučení s jinou společenskou organizací,
právní mocí rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.
2. V případě dobrovolného rozpuštění Sdružení budou příslušné úkoly vykonávány prezidentem,
pokladníky a dvěma likvidátory stanovenými valnou hromadou. Funkcionáři a likvidátoři neobdrží za
svou práci odměnu.
3. V případě dobrovolného rozpuštění po splacení dlužných závazků bude zbývající majetek rozdělen
v souladu s cíli Sdružení, nebude však rozdělen mezi členy.

VII.
Finanční operace Sdružení
1. Sdružení bude získávat svůj majetek především z členských příspěvků a darů a příspěvků od
fyzických a právnických osob.
2. Sdružení bude vykonávat svou činnost na základě ročního rozpočtového plánu. Jeho příjmy mohou
být též tvořeny finančními prostředky získanými z nepravidelného výkonu vedlejší hospodářské
činnosti (např. organizování různých společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí, prodejem
zboží, aj.).
3. Sdružení nebude rozdělovat zisky, kterých dosáhlo v průběhu své činnosti, a všechny tyto zisky
budou použity na činnosti určené v těchto Stanovách.

4. Sdružení bude ručit za své závazky svým majetkem. Členové nebudou povinováni finanční
odpovědností nad rámec splacení svých členských poplatků.
5. Sdružení nesmí poskytovat žádné výhody odpovědným osobám, sponzorům a příbuzným těchto
osob, s výjimkou výhod, které Sdružení poskytuje svým členům na základě jejich členství v souladu
se Stanovami.
6. Sdružení nesmí vystavovat směnky nebo jiné zajišťovací instrumenty.
7. V případě zániku Sdružení rozhodne o majetku Sdružení valná hromada.
VIII.
Střet zájmů
1. Člen se nesmí účastnit procesu přijímání rozhodnutí o prominutí jeho dluhu nebo jiného závazku
nebo poskytnutí výhody nebo jiné právní transakce v jeho zájmu valnou hromadou nebo řídícím
výborem; totéž platí pro obdobných rozhodnutích ve prospěch blízkých příbuzných či
manžela/manželky takového člena.
2. Osoba, která je
a) členem řídícího výboru,
b) v zaměstnaneckém nebo jiném pracovně-právním vztahu ke Sdružení v souvislosti s jinými
aktivitami než těmi, které se týkají její funkce/pověření, pokud právní normy nestanoví jinak,
c) blízký příbuzný kterékoliv osoby popsané v bodech a) a b)
nesmí být prezidentem dozorčí rady, jejím členem či auditorem Sdružení.
3. Vedoucí funkcionáři a osoby nominované na vedoucí funkcionáře budou předem informovat
všechny dotčené společenské organizace o tom, že současně zastávají takové funkce v jiných
společenských organizacích.
4. Rozhodnutí a přístupnost:
Řídící výbor Sdružení povede záznamy o svých rozhodnutích v archívu rozhodnutí. Tyto
záznamy budou obsahovat obsah, datum a účinnost rozhodnutí, poměr odevzdaných hlasů
pro a proti a (v případě veřejného hlasování) jejich jména.
Prezident zajistí, aby osoby jichž se rozhodnutí sdružení týkají, byly písemně informovány, a
to prokazatelným způsobem.
Každý člen může po předchozí domluvě s tajemníkem Sdružení v sídle Sdružení nahlédnout
do dokumentů, které vznikly v souvislosti s činností Sdružení.

IX.
Příslušné právní předpisy. Kontrolní pravomoc
Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů Sdružení
1. Sdružení je založeno podle Zákona o sdružování občanů. Všechna příslušná ustanovení Zákona o
sdružování občanů se na Sdružení vztahují.
2. Ministerstvo vnitra má pravomoci stanovené v Zákoně o sdružování občanů.
3. Každý člen Sdružení může napadnout platnost rozhodnutí jakýchkoliv orgánů Sdružení v souladu
s ustanoveními Zákona o sdružování občanů.
X.
Ostatní ustanovení

1. Úprava otázek, které nejsou upraveny v těchto Stanovách, a výklad těchto Stanov spadají do
kompetence řídícího výboru až do následující schůze valné hromady.
2. Jedno vyhotovení těchto Stanov bude předáno každému členovi. Členové budou dodržovat
ustanovení těchto Stanov a rozhodnutí přijatá na jejich základě.
3. Pro účely těchto Stanov budou členové řídícího výboru a dozorčího rady považováni za vedoucí
funkcionáře.
4. Všechna oznámení, žádosti, vzdání se požadavků nebo jiná komunikace, která má být předána
nebo sdělena mezi členy a Sdružením, bude mít písemnou podobu a bude zasílána doporučeně
s potvrzením o odeslání nebo kurýrní službou - členům na adresy, které jsou uvedeny v seznamu
členů a Sdružení na adresu sídla, či e-mailem nebo faxem, a to ověřitelným způsobem. Pokud
dokument zaslaný v souladu s těmito pravidly nebude doručen, protože člen neoznámil změnu svých
osobních údajů, bude toto doručení považováno za platné.
5. Tyto Stanovy byly vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi těmito
jazykovými verzemi bude česká verze rozhodující.
6. Pokud se některé z ustanovení těchto Stanov stane, zcela anebo částečně, neplatným nebo
nevymahatelným, všechna další ustanovení těchto Stanov zůstanou v platnosti. Členové dále
nahradí všechna ustanovení těchto Stanov, která se stala neplatnými nebo nevymahatelnými,
ustanovením se srovnatelným účinkem. V případě, že členové nenahradí takové ustanovení,
neovlivní to platnost zbývajících ustanovení Stanov, ani platnost platné nebo vymahatelné části
všech ustanovení, která se stala částečně neplatnými, a jejich ustanovení budou platná v rozsahu
maximálně povoleném zákony.
7. Otázky, které nejsou upravené v těchto stanovách, se budou řídit Zákonem o sdružování občanů a
ustanoveními dalších příslušných platných českých právních předpisů.
V Praze dne 07/06/2007]

