
STANOVY SPOLKU

Money Advocate zs.

Čl. I

Název, forma a sídlo

Spolek Money Advocate, zs. (dále jen „MA‘) je právnickou osobou založenou v souladu se

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlem MAje Újezd 452/42, 11800 Praha 1.

či. 2

Charakter spolku

1. MAje dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů vytvořeným na
spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách,
hnutích, a náboženstvích.

2. Hlavním úkolem MA je pomoc, ochrana a vzdělávání pro podnikatele, právnické
osoby a širokou veřejnost v oblasti investic a správy majetku třetí osobou. Cílem je
předcházení okamžiku, kdy se stanete obětí podvodu, či nekalého jednání.
Podporujeme vzdělávání svých členů a široké veřejnosti formou setkávání,
přednášek, workshopů a konzultací.

či. 3

Hlavní činnost spolku

Činnost MA směřuje k naplnění účelu popsaného v či. 2, co by společného zájmu jeho členů.

Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) Vydávání a distribuce vzdělávacích a informačních materiálů

b) Organizování vzdělávacích aktivit pro veřejnost

c) Propagace aktivit spolku

d) Konzultační činnost

e) Spolupráce s jinými subjekty na národní a mezinárodní úrovni

f) Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti



či. 4

Vznik členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba. Členství
vzniká na základě schválení písemné přihlášky Výborem spolku, která o jeho přijetí
rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají
osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2. Člen MA má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze

b) podílet se na rozhodování hlasováním

c) podílet se na činnostech spolku

d) předkládat návrhy a připomínky orgánům spolku

3. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení spolku

b) aktivně hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy

spolku

c) pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku

4. Členství vzniká zapsáním do seznamu členů po schválení Výborem MA.

či. 5

Zánik členství ve spolku

Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi AB,

b) doručením písemného oznámení člena o vystoupení,

c) nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě,

d) úmrtím, je-li člen fyzickou osobou,

e) zánikem MA.



čl.6

Práva a povinnosti členů MA

1. Člen MA má právo:

a) účastnit se jednání Členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné

moci a podílet se na jejím rozhodování,

b) volit své zástupce do orgánů MA,

c) být volen do orgánů MA,

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

e) uplatňovat svůj názor a připomínky k činnosti spolku a jeho hospodaření,
f) být informován o programu, akcích a činnostech MA,

g) hodnotit práci orgánů MA a jeho členů, případně žádat vysvětlení a nápravu,

h) podílet se na akcích MA,

i) vystoupit z MA.

2. Člen MA má povinnost:

a) přispívat svou činností k naplňování cílů MA,

b) dodržovat a naplňovat stanovy a společně dohodnuté postupy

c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly

v rozporu se zájmy spolku.

d) platit pravidelný roční příspěvek ve výši 1 000 Kč

Čl. 7

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) Předseda spolku

b) Výbor

či. 8

Předseda spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů — Předseda spolku.
2. Předseda spolku se spolupodílí na rozhodování o zásadních otázkách činnosti

MA, a to zejména:



a) schvaluje program Členské schůze

b) schvaluje stanovy MA, její změny a doplňky,

c) volí a odvolává členy orgánů MA,

d) rozhoduje a o dalších otázkách spolku, pokud si Členská schůze vyhradí rozhodování o

nich, nebo svěřují-li je stanovy do působnosti Členské schůze.

3. Členská schůze může rozhodování o jednotlivé konkrétní otázce přenést na Výbor.

4. Členskou schůzi svolává Předseda výboru nejméně jednou za 3 roky, a to vhodným
oznámením s uvedením data a místa konání Clenské schůze.

5. První Členskou schůzi svolá přípravný výbor nejdéle do 30 dnů ode dne registrace MA.

či. 9

Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech
věcech, zejména pak:

a) jedná a rozhodovat o všech věcech, které nepatří do působnosti Členské schůze,

b) volí Předsedu výboru,

c) schvaluje plán a finanční rozpočet MA,

e) schvaluje zprávy o činnosti Výboru,

f) schvaluje roční vyúčtování a roční účetní uzávěrky MA,

g) schvaluje návrh činnosti a projektů MA,

h) rozhoduje o výši členských příspěvků a příspěvků na spolufinancování společných projektů a

termínech jejich zaplacení,

ch) zajistí řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,

i) vytváří odborné komise, které jsou jeho poradním orgánem,

j) zajistí účetní MA a schvalovat podmínky a formy spolupráce s ním,

k) zajistí a kontroluje účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,

1) zajistí vyhotovení a uložení zápisu o konání Členské schůze,

m) přijímá nové členy spolku,

n) rozhoduje o vyloučení členů MA.

2. Výbor je minimálně tříčlenný orgán, který je volen na dobu 10 let. Ze svého středu volí
předsedu. Schází se dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.



3. Prvními členy Výboru se stávají členové přípravného výboru.

či. 10

Předseda výboru

1. Předseda výboru zastupuje spolek navenek, řídí práci výboru a svolává jeho
jednání. Za svou činnost je odpovědný Výboru. Předseda výboru může delegovat
pravomoc k jednotlivým jednáním na kteréhokoliv člena výboru.

2. Jménem spolku jedná Předseda výboru a v případě jeho nepřítomnosti plnou mocí
pověřený člen Výboru. Za MA se podepisuje tak, že k vytištěnému, nadepsanému
či otiskem razítka vyjádřenému názvu spolku připojí Předseda výboru svůj
vlastnoruční podpis, případně připojí svůj podpis plnou mocí pověřený člen Výboru
s dodatkem ‚v zastoupení“.

či. 11

Majetek a hospodaření spolku

1. Prostředky na svou činnost získává MA zejména, nikoliv však pouze, příjmů z různých
akcí, na kterých se MA podílí nebo je organizuje, dary, dotace a granty.

2. Z členských příspěvů jednotlivých členů ve výši 1 000 kč ročně.

3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů Spolku.

4. Za hospodaření odpovídá Výbor MA.

Čl. 12

Zánik spolku

1. MA zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. O tomto rozhoduje Členská

schůze MA dvoutřetinovou většinou všech svých členů,



b) Pravomocným rozhodnutím o rozpuštění spolku za podmínek stanovených zákonem,

c) Zrušením podle platných právních předpisů.

2. Při zániku MA se provede majetkové vypořádání.

Čl. 13

Závěrečná ustanovení

1. Členové MA jsou povinni spory mezi sebou, vyplývající ze Stanov, řádů a předpisů, řešit
prostřednictvím orgánů MA. Na jiné orgány se mohou obrátit pouze v případě vyčerpání
všech prostředků poskytovaných předpisy MA. Porušení tohoto ustanovení může být
důvodem sankcí či až odnětí členství v MA.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 22.2.2022.

3. Zakládajícími členy spolku — členy přípravného výboru —jsou:

a) Michaela Studnička Skálová, nar. 2. 11. 1979, bytem Plzákova 1138/10, 19700 Praha 9

b) Nikola Márz, nar. 2.8. 1985, bytem Lidická 31, 360 01 Karlovy Vary

c) Michal Pipek, nar. 16. 6. 1975, bytem Medkova 556/23, 149 00 Praha 4

d) Petra Kačeříková, nar. 16. 12. 1979, bytem Lhotská 2207/25, 193 00 Praha 9

e) Martina Axlerová, nar. 9. 6. 1984, bytem Radimovická 1424/33, 149 00 Praha 4

f) Jitka Mlázovská, nar. 21,8. 1978, Štrauchova 696,50601 Jičín

g) Iveta Švadlenková, nar. 21. 11. 1975, bytem Jenišovice 84,46833

4. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u
Krajského soudu v Praze.

5. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy,
zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 21.3.2022

Michaela Studnička Skálová DiS. Nikola März



Jitka Mlázovská

J
Iveta Švadlenková

Martina Axlerová


