
Stanovy občanského sdružení  
ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů  

Milon 
 

Článek I 
Název, sídlo, cíl a charakter sdružení 

 
1. Občanské sdružení má název Milon (dále jen Sdružení). 

2. Sídlem Sdružení je Bulharská 44, 101 00  Praha 10 

3. Cílem činnosti Sdružení je zajistit sestavení Hebrejsko-českého a česko-hebrejského 
slovníku (dále jen "Projekt") a prostřednictvím vybraného nakladatele zajistit jeho vydání 
v knižní, případně i jiné podobě; v zájmu dosažení tohoto cíle může Sdružení rovněž pořádat 
semináře a školení, popřípadě vyvíjet i další aktivity, jež budou v souladu s cílem Sdružení 
(konzultace, vydávání tiskovin, apod.). Sdružení může sdružovat jak fyzické tak právnické 
osoby, které se budou Projektu aktivně účastnit autorsky (dále jen "Autoři") nebo činností 
spojenou s jeho organizačním a finančním zajištěním. 

4. Sdružení je neziskového charakteru. Veškeré příjmy Sdružení se využívají výhradně 
k naplňování cílů Sdružení. 

 
Článek II 

Orgány Sdružení  
 
1. Orgány Sdružení jsou: 

a) valná hromada, 

b) představenstvo, 

c) předseda, 

d) místopředseda, 

e) sekretář. 

2. Valná hromada 

a) Valnou hromadu tvoří všichni členové Sdružení.  

b) Valnou hromadu svolává předseda nebo místopředseda nejméně jednou v kalendářním 
roce.  

c) Valná hromada rozhoduje většinou přítomných členů. K usnášení valné hromady je třeba 
přítomnost alespoň jedné třetiny všech členů.  

d) Valná hromada zejména 

- schvaluje výsledek hospodaření Sdružení, 
- projednává koncepční záležitosti odborné a organizačně-finanční, 
- na žádost kmenového člena rozhoduje o jeho nahrazení novým kmenovým členem, 

přitom vždy alespoň dva kmenoví členové musí patřit mezi Autory, 
- může jmenovat nebo odvolat dva členy představenstva, kteří nejsou kmenovými 



členy, 
- na podnět představenstva rozhoduje o vyloučení člena ze Sdružení, 

- na návrh představenstva schvaluje změnu stanov; ke schválení změny stanov je 
potřeba dvoutřetinové většiny všech členů. 

3. Představenstvo 

a) Představenstvo je výkonný orgán Sdružení. 

b) Představenstvo tvoří tři kmenoví členové (čl. IV odst. 2). Rozhodnutím valné hromady 
může být počet členů představenstva rozšířen o další dva členy. Autoři musí být v 
představenstvu vždy v početní většině. 

c) Představenstvo svolává předseda, nebo na jeho pokyn sekretář Sdružení. Představenstvo 
rozhoduje většinou hlasů. K usnášení představenstva je třeba účasti na hlasování 
nadpoloviční většiny jeho členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

d) Představenstvo může rozhodovat o návrhu člena představenstva i písemně nebo 
elektronickými komunikačními prostředky (hlasování per-rollam). Výzva k hlasování o 
návrhu, o kterém se hlasuje per-rollam, musí být prokazatelně doručena všem členům 
představenstva. Výzvu rozesílá předseda nebo na jeho pokyn sekretář Sdružení. Výzva 
musí obsahovat návrh, o kterém se hlasuje, a alespoň sedmidenní lhůtu, ve které musí 
být doručeno hlasování člena představenstva zpět. Nedoručí-li člen představenstva své 
hlasování ve stanovené lhůtě, má se zato, že se hlasování nezúčastnil. O výsledku 
hlasování sepíše rozesílající zápis, který doručí všem členům představenstva 

e) Představenstvo zejména 

- jedná s nakladateli a rozhoduje o uzavření smlouvy, bylo-li k tomu řádně a písemně 
zplnomocněno Autory ve smyslu § 8 odst. 4 zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon), 

- jedná s donátory a poskytovateli veřejných i privátních grantů a darů a rozhoduje o 
uzavírání příslušných smluv, 

- rozhoduje o výši členských příspěvků; nerozhodne-li o nich, je výše členských 
příspěvků dobrovolná, 

- volí předsedu, místopředsedu a sekretáře. 

4. Předseda je statutárním orgánem Sdružení a jedná jménem Sdružení. Předsedou nemůže být 
osoba, která nepatří mezi Autory a není kmenovým členem. 

5. Místopředseda Sdružení zastupuje předsedu v době, kdy předseda nemůže vykonávat svoji 
funkci. Místopředsedou nemůže být osoba, která nepatří mezi Autory. 

6. Sekretář zajišťuje organizační a ekonomické záležitosti. Zejména odpovídá za vedení účetní 
evidence a plnění povinností vůči správním orgánům. Sekretář nemůže být zároveň 
předsedou Sdružení. 

 

Článek III 
Hospodaření Sdružení 

 
1. Příjmy Sdružení tvoří  

a) členské příspěvky,  



b) dotace z veřejných zdrojů, grantové podpory, příspěvky státních fondů, fondů územních 
samosprávných celků, nadací a nadačních fondů, 

c) dary. 

2. Při hospodaření se řídí Sdružení rozpočtem schváleným představenstvem. 

3. Členové mají nárok na úhradu autorských honorářů a na odměnu za činnost spojenou s 
organizací a finančním zajištěním Projektu. Výši autorských honorářů a výši odměn za 
činnost spojenou s organizačním a finančním zajištěním Projektu, stejně jako podmínky a 
pravidla jejich vyplácení upravuje vnitřní předpis. 

 
Článek IV 

Členství ve Sdružení 
 
1. Členy Sdružení (dále jen člen) mohou být fyzické a právnické osoby, které 

a) vykonávají autorskou činnost v  sekcí česko-hebrejské nebo sekci hebrejsko-české, 

b) se podílejí na organizačním a finančním zajištění Projektu. 

2. Kmenovými členy jsou členové přípravného výboru. Kmenové členství zaniká rozhodnutím 
valné hromady o nahrazení kmenového člena novým kmenovým členem podle čl. II odst. 2 
písm. d) odrážka třetí. 

3. O členství žadatele rozhoduje představenstvo. Členství vzniká dnem a za podmínek 
stanovených v rozhodnutí o přijetí nového člena. Součástí rozhodnutí o přijetí člena je vždy 
činnost, kterou se nový člen zavazuje pro Sdružení vykonávat. 

4. Členství ve Sdružení zaniká: 

a) vystoupením na základě písemného oznámení doručeného představenstvu,  

b) zánikem člena,  

c) úmrtím člena, 

d) vyloučením člena.  

5. Člen může být vyloučen, pokud bude vyvíjet činnost, která Sdružení poškozuje nebo je v 
rozporu s jeho zájmy a cíly. Vyloučen může být také člen, který dlouhodobě nevykonává 
žádnou činnost směřující k dosažení cílů Sdružení. O vyloučení člena rozhoduje na podnět 
představenstva valná hromada. 

 
Článek V 

Práva a povinnosti členů 
 
1. Členové mají právo 

a) podávat návrhy a podněty týkající se činnosti Sdružení, 

b) na autorský honorář nebo na odměnu za činnost spojenou s organizačním a finančním 
zajištěním Projektu, 

c) účastnit se jednání valné hromady. 

2. Všichni členové jsou povinni 



a) dodržovat ustanovení těchto stanov,  

b) v rámci dobrovolně přijatých závazků spolupracovat na uskutečňování dohodnutých 
postupů a opatření k dosažení cíle Sdružení.  

 

Článek VI 
Zánik Sdružení 

 
1. Sdružení může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O 

rozpuštění nebo sloučení rozhoduje valná hromada. 

2. Návrh na rozpuštění nebo sloučení předkládá představenstvo. Součástí návrhu je návrh na 
majetkové vypořádání.  

 
 
V Praze dne 15. února 2010 


