Spolek Robonika – Stanovy
Čl.I Název a sídlo
Spolek Robonika (dále jen „spolek“) má sídlo v Praze. Anglický ekvivalent názvu spolku je Robonika.

Čl.II Účel spolku
Hlavním účelem spolku je šíření vzdělanosti a kultury, zvláště mezi mladými lidmi, a to především
v oblasti teoretického i praktického výzkumu a využití robotiky.

Čl.III Organizační struktura
1. Statutárním a zároveň nejvyšším orgánem spolku je předseda (anglický ekvivalent: chairman). Do
jeho působnosti zejména patří určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov,
schválit výsledek hospodaření spolku a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho
přeměně.
2. Za spolek ve všech věcech jedná předseda. Za spolek může jednat také předsedou určená osoba.
3. Funkce předsedy je časově neomezená; předseda může kdykoli odstoupit a zvolit svého nástupce.
V případě, že předseda nezvolí svého nástupce, zvolí členové s trvalým členstvím nového předsedu
nejpozději do 3 měsíců od ukončení funkce stávajícího předsedy. Nebude-li v tomto termínu nový
předseda zvolen, je spolek zrušen k následujícímu dni.
4. Členská schůze, její svolání a způsob jednání se řídí jednacím řádem.

Čl.IV Členství
1. Členství ve spolku může být těchto typů:
a) Trvalé; toto členství je časově neomezené a vzniká přijetím za člena. O přijetí rozhoduje
předseda.
b) Jednorázové; toto členství vzniká splněním podmínek pro přihlášení k projektu pořádanému
spolkem, je časově omezené na dobu trvání tohoto projektu a po jeho skončení zaniká.
c) Čestné; toto členství vzniká udělením předsedou a přijetím členství příslušnou osobou.
2. Výši a splatnost členského příspěvku určuje nejvyšší orgán spolku vydáním směrnice.
3. Spolek vede seznam členů. Zápisy se provádějí při vzniku členství, změny se provádějí průběžně.
Pokud člen nesdělí spolku po změně nové údaje, nebude brán zřetel na námitky tohoto člena
související s nesprávnými údaji. Při zániku členství mohou být údaje na základě žádosti člena
vymazány. Údaje o členech jsou neveřejné, spolek však může zveřejnit seznam jmen členů a
bývalých členů.
4. Člen spolku má právo účastnit se aktivit pořádaných spolkem v souladu s propozicemi příslušné
aktivity.
5. Člen spolku je povinen dodržovat stanovy, respektovat a aktivně plnit usnesení orgánů spolku. Dále
je člen povinen aktivně hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly s nimi v rozporu.
6. Další práva a povinnosti členů mohou vznikat a zanikat rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku.

Čl.V Závěrečná ustanovení
1. Podrobnosti fungování spolku mohou být upraveny vnitřními řády vydanými nejvyšším orgánem a
směrnicemi předsedy, jež nejsou součástí stanov spolku; jejich dodržování je pro všechny členy
spolku závazné.
2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Tuto osobu může určit poslední předseda;
pokud ji neurčí, mohou ji zvolit členové s trvalým členstvím platným v čase zániku spolku.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti od 1.5.2015.
4. Dnem účinnosti těchto stanov se předsedou stává RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

