Stanovy občanského sdružení

I.
Všeobecná ustanovení
Občanské sdružení s názvem České hry o. s. je dobrovolným, nezávislým zájmovým sdružením se
sídlem v Praze 3, ulice Bořivojova 35/878, PSČ 130 00. Sdružení je právnickou osobou s vlastní
právní subjektivitou. Ve své činnosti se řídí těmito stanovami, usneseními svých zvolených orgánů a
příslušnými právními předpisy.
II.
Poslání a činnost
Posláním občanského sdružení České hry o. s. je všemi dostupnými prostředky podporovat českou
herní scénu a zasadit se o její rozvoj a to především provozováním portálu Ceske-Hry.cz,
poskytováním odborné pomoci s vedením projektů, vzděláváním herních tvůrců, podporou
komunikace a spolupráce mezi herními tvůrci, popularizací českých her a herní tvorby a dalšími
činnostmi, jako je např. pořádání každoroční konference herních vývojářů s názvem Game Developers
Session.
III.
Členství a členové
Členství v občanském sdružení České hry o. s. je individuální a vzniká rozhodnutím Členské schůze a
uhrazením členského příspěvku. Zájemci o řádné členství jsou registrováni na základě písemné
přihlášky a o jejich členství je rozhodnuto hlasováním. Pro přijetí je nutné, aby se pro vyjádřily
minimálně dvě třetiny všech přítomných členů sdružení.
Rozlišují se dva druhy členství


řádné členství



čestné členství

Řádným členem sdružení může být každý občan, který dosáhl plnoletosti a prokázal výsledky tvůrčí,
produkční či žurnalistické práce v oblasti české nebo slovenské herní tvorby nebo prokázal jiné
zkušenosti či dovednosti, které mohou být prospěšné pro sdružení a pomoci při plnění stanovených
cílů.

Čestné členy navrhují členové sdružení ze svých řad a o udělení čestného členství rozhoduje Rada
sdružení. Pro udělení čestného členství je nutný nadpoloviční souhlas všech členů Rady sdružení.
Členství ve sdružení České hry o. s. zaniká


vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení Radě sdružení



zrušením členství na základě rozhodnutí Rady sdružení



úmrtím člena



zánikem sdružení
IV.
Práva a povinnosti členů

Člen občanského sdružení České hry o. s. má následující práva


podílet se na činnosti sdružení



být informován výsledcích a činnostech sdružení



podávat návrhy a připomínky orgánům sdružení



účastnit se akcí pořádaných sdružením



využívat všech výhod, které sdružení svým členům poskytuje

Člen občanského sdružení České hry o. s. má následující povinnosti


dodržovat stanovy a respektovat usnesení orgánů sdružení



podílet se na plnění úkolů a poslání sdružení



chránit zájmy a majetek sdružení



vykonávat svědomitě svěřené úkoly



jednou ročně hradit členský příspěvek

Z povinnosti platit členský příspěvek jsou vyjmuti členové Rady sdružení a Ti, kterým bylo uděleno
čestné členství.

Výše členského příspěvku je stanovena usnesením Rady sdružení a může být

měněna pouze na základě většinového hlasování členů Rady sdružení.
V.
Orgány občanského sdružení
Orgány sdružení České hry o. s. jsou


Členská schůze



Rada sdružení.

Nejvyšším orgánem sdružení je Členská schůze. Členem členské schůze je každý přítomný člen
sdružení. Do působnosti Členské schůze patří


rozhodování o přijetí nových členů či odvolání stávajících



volba a odvolávání členů výkonné Rady sdružení



schvalování změn stanov



schvalování návrhu rozpočtu a plánu činností, předkládaného Radou sdružení

Pozvánka na Členskou schůzi musí být zaslána všem členům elektronicky na e-mail, který uvedli do
evidence. Vážní zájemci o členství mohou být na základě svolení Rady sdružení přítomni na jednání
Členské schůze, ale nemají žádné hlasovací právo.
Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 2/3 členů a rozhodnutí jsou podmíněna
nadpoloviční většinou všech přítomných členů, není-li ve zvláštních případech stanoveno jinak.
Hlasovací právo všech členů je rovné. Členská schůze se koná nejméně 1x ročně a svolává ji Rada
sdružení. Ta zabezpečuje vyhotovení zápisu o Členské schůzi do 30ti dnů od jejího konání. Zápis
spolu se seznamem přítomných členů uchovává sdružení v archivu po celou dobu jeho trvání. Každý
člen sdružení může obdržet kopii zápisu Členské schůze.
Výkonným orgánem je Rada sdružení, která řídí činnost sdružení. Rada má 7 členů a je volena
Členskou schůzí na dobu neurčitou. Rada sdružení má za úkol svolat Členskou schůzi pokaždé,
požádá-li o to nejméně třetina členů sdružení. Rada sdružení se schází podle potřeby, nejméně však
jednou za měsíc. Za sdružení jednají navenek vybraní členové z řad Rady sdružení, zvolení ustavující
schůzí.
Rada sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují Členské schůzi. Do
působnosti Rady sdružení patří zejména


svolávat Členskou schůzi



rozhodovat o udělení čestného členství



vést evidenci členů sdružení



řídit a vykonávat činnosti sdružení, které se řídí zásadami a pokyny schválenými Členskou
schůzí



projednávat podněty a připomínky členů sdružení



schvalovat výši členských příspěvků



informovat členy o činnosti a hospodaření sdružení

Rada sdružení je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů Rady sdružení.
Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li ve zvláštních případech stanoveno
jinak. Hlasovací právo je rovné. Rada sdružení si může za účelem odborného výkonu své činnosti
vytvářet odborné a pomocné orgány.
VI.
Hospodaření

Občanské sdružení vykonává vlastní ekonomickou činnost, jejímž cílem je získávat finanční
prostředky. Ty pak využívá na rozvoj svých činností a plnění cílů. Příjmy sdružení tvoří členské
příspěvky, výnosy z akcí pořádaných sdružením, výnosy z ostatní činnosti sdružení, sponzorské dary
a dotace. Jednotliví členové neodpovídají za závazky občanského sdružení.
Za hospodaření družstva odpovídá Rada sdružení. Členové Rady sdružení jsou odpovědni Členské
schůzi za svá rozhodnutí. Rada sdružení každoročně zpracovává zprávu o hospodaření, kterou
předkládá Členské schůzi. Dispozice s prostředky sdružení jsou oprávněni vykonávat pouze vybraní
členové, pověření Radou sdružení. Veškerý majetek sdružení musí být využívám výhradně k plnění
poslání sdružení.
VII.
Zánik občanského sdružení
Sdružení zaniká z následujících důvodů


pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění



dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením

O dobrovolném rozpuštění sdružení nebo sloučení s jiným sdružením může rozhodnout pouze
Členská schůze, která současně určí, jakým způsobem se naloží s majetkem sdružení a ustanoví
likvidátora a likvidační komisi. Likvidátor po skončení likvidace sestaví účetní závěrku a likvidační
zprávu, kterou předloží ke schválení likvidační komisi. Rada sdružení rovněž oznámí zánik družení do
15 dnů od jeho odhlasování Ministerstvu vnitra ČR. Pro zrušení občanského sdružení je potřeba
většiny hlasů všech členů sdružení.
Pokud sdružení zaniká pravomocným rozhodnutím MV ČR, provede majetkové vypořádání sdružení
likvidátor určený ministerstvem.
VIII.
Závěrečná ustanovení
Stanovy vstupují v platnost po schválení ustavujícím shromážděním. Sdružení vzniká datem
registrace, vyznačeném příslušným orgánem Ministerstva vnitra na originálním vyhotovení stanov.
Právní poměry se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, pracovněprávními,
finančními a dalšími platnými předpisy. Ke změně stanov může dojít formou písemného dodatku po
jeho odsouhlasení Členskou schůzí.

