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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

NÁZEV SPOLEČNOSTI

Název spolku zní: „Light and Glass - Evropská společnost a dokumentační centrum pro lustry, světlo a
osvětlení, z.s.“ (dále jen „společnost“).
Název společnosti v jazyce anglickém zní: „Light and Glass - The European Society and Documentation
Centre for Chandeliers, Light and Lighting“.
Název společnosti v jazyce německém zní: „Light and Glass – Europäische Gesellschaft und
Dokumentationszentrum für Kronleuchter, Licht und Beleuchtung.“
1.2

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je Kamenický Šenov, Česká republika.
1.3

CÍLE SPOLEČNOSTI

Společnost je ustavena ve veřejném zájmu jako veřejně prospěšná. Cílem společnosti je organizace a realizace
aktivit následujících druhů:
a)

shromažďování vědeckých podkladů pro výrobu, zhotovení a zachování historických lustrů, stejně
jako jejich profesionální restaurování,

b)

shromažďování všech souvisejících odborných informací především s ohledem na jejich hodnotu jako
součást světové historie umění,

c)

sběr údajů a dat, dokumentace dat (texty, fotografie, filmy, rozhovory atd.) a odkazů na sbírky a
archivy historických originálů lustrů,

d)

realizace výzkumných projektů o historických lustrech a sklu,

e)

rozvoj spolupráce a navazování kontaktů v celém světě,

f)

organizace vzdělávání a školení,

g)

pořádání prezentací a výstav a publikační činnost.

Hlavní činností společnosti není podnikání ani výdělečná činnost. Případný zisk z vedlejší hospodářské činnosti
bude použit jen k dosažení cílů uvedených v tomto článku a ke správě společnosti.

1.4

PRÁVNÍ VZTAHY SPOLEČNOSTI

Právní vztahy společnosti se řídí platným právním řádem České republiky. Společnost byla založena v květnu
2000 a vznikla 21. srpna 2000 registrací u Ministerstva vnitra České republiky. Společnost je spolkem
právnických a fyzických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společnost je zapsána ve
spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou zn. L 3883.

1.5

JAZYK

Jednacími jazyky ve společnosti jsou němčina a angličtina. Pro úřední účely společnost užívá češtinu.

2

ČLENSTVÍ

2.1

PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ

Členství ve společnosti je zcela dobrovolné. Členem společnosti se může stát každá fyzická nebo právnická
osoba, tuzemská osoba nebo cizinec. Uchazeč o členství má mít zájem o cíle společnosti, a také být připraven
přispět k dosažení těchto cílů. O přijetí uchazeče za člena společnosti rozhoduje představenstvo, s výjimkou
čestných členů. Nový člen je o svém přijetí do společnosti písemně informován.
2.2

KATEGORIE ČLENŮ

Společnost rozlišuje tyto kategorie členů:
A)

Fyzické osoby: historikové umění, muzeologové, restaurátoři, techničtí specialisté.

B)

Ostatní fyzické osoby, které pomáhají svojí aktivitou naplňovat cíle společnosti.

C)

Veřejné instituce: muzea, odborné instituce, školy a jiné právnické osoby.

D)

Firmy: Výrobci a obchodníci, obchody se starožitnostmi, galerie, ateliéry a kanceláře zabývající se
osvětlováním a ostatní podnikající fyzické a právnické osoby.

E)

Malé firmy: stejné osoby jako ad D), ale s maximálním počtem 3 zaměstnanců nebo ročním obratem
do 5 mil. CZK.

F)

Sponzoři, podporující členové.

G)

Čestní členové.

2.3

PRÁVA A POVINNOSTI

Každý člen je povinen:
a)

přispívat k dosažení cílů společnosti,

b)

dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů společnosti,

c)

pravidelně hradit určené příspěvky.

Každý člen má právo:
a)

podílet se na akcích organizovaných společností a seznamovat se s výsledky její činnosti,

b)

účastnit se valné hromady, předkládat návrhy a hlasovat o nich, požadovat a dostat na ní vysvětlení
záležitostí společnosti,

c)

dobrovolně vystoupit ze společnosti.

O dalších právech a povinnostech spojených s různými kategoriemi členství rozhoduje valná hromada
souhlasem většiny přítomných členů a většiny všech dotčených členů.

2.4

PŘEVOD A PŘECHOD ČLENSTVÍ

Členství ve společnosti je nepřevoditelné a nelze jej zdědit. K přechodu členství právnické osoby na právního
nástupce je třeba souhlasu představenstva.
2.5

UKONČENÍ ČLENSTVÍ

Členství ve společnosti zaniká:
a)

smrtí člena – fyzické osoby, zánikem člena – právnické osoby bez právního nástupce,

b)

dobrovolným vystoupením člena ze společnosti,

c)

vyškrtnutím ze seznamu členů,

d)

vyloučením ze společnosti.

Dobrovolně může člen vystoupit ze společnosti na základě písemného oznámení. Vystoupení je účinné ke
konci kalendářního roku, v němž bylo oznámení doručeno představenstvu.
Člen může být vyškrtnut ze seznamu členů na základě usnesení představenstva, pokud po dvojí písemné
výzvě neuhradí členský poplatek. Vyškrtnutí musí být písemně oznámeno. Vyškrtnutím však nezaniká
povinnost uhradit splatný členský poplatek.
Člen může být rozhodnutím představenstva vyloučen ze společnosti, pokud se hrubým způsobem provinil
vůči zájmům společnosti nebo závažně porušil jinou povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě
nápravu nezjednal ani po písemné výzvě společnosti. Před konečným rozhodnutím o vyloučení musí být
dotyčnému členu dána možnost své jednání osobně objasnit, případné jeho písemné vyjádření musí být
přečteno na valné hromadě nejpozději před rozhodnutím o vyloučení.
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI

3.1

VALNÁ HROMADA

a)

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech členů společnosti.

b)

Valná hromada je písemně svolána představenstvem každý rok ve 2. nebo 3. čtvrtletí, nejméně třicet
(30) dnů předem. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

c)

Návrhy o přijetí čestných členů, tak jako ostatní návrhy, o kterých má valná hromada rozhodnout,
předkládají členové nejméně sedm (7) dnů před konáním valné hromady, a to písemně prezidentovi
nebo viceprezidentovi společnosti.

d)

Každý člen společnosti je oprávněn zúčastnit se zasedání valné hromady. Nepřítomný člen může být
zastoupen na valné hromadě jinou osobou na základě písemné plné moci.

e)

Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů společnosti. Valná hromada rozhoduje
prostou většinou přítomných členů společnosti. Každý člen má jeden hlas.

f)

Valná hromada zejména:
- rozhoduje o změně stanov,
- určuje hlavní zaměření činnosti společnosti,

- schvaluje roční zprávu o činnosti společnosti, výsledek hospodaření a roční účetní závěrku
společnosti,
- volí a odvolává členy představenstva a revizory,
- rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
- rozhoduje o právech a povinnostech spojených s různými kategoriemi členství,
- rozhoduje o přijetí čestných členů,
- rozhoduje o zrušení společnosti.
g)

Není-li valná hromada způsobilá usnášet se, nebo jsou-li pro to jiné závažné důvody, může
představenstvo rozhodnout, aby členové rozhodli o navržených bodech programu mimo zasedání
valné hromady. Písemný návrh zaslaný všem členům musí obsahovat navrhované znění rozhodnutí,
případné podklady k němu a lhůtu, ve které se má člen vyjádřit, nejméně však patnáct (15) dní. K
platnosti hlasování se vyžaduje vlastnoručně podepsané vyjádření člena s uvedením data na listině
obsahující plné znění návrhu. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů. Výsledek hlasování
oznámí představenstvo v písemné formě všem členům do třiceti (30) dnů od uplynutí lhůty pro
hlasování.

3.2

PŘEDSTAVENSTVO

a)

Kolektivním statutárním orgánem společnosti je představenstvo.

b)

Představenstvo má pět (5) členů: prezident, viceprezident, pokladník, vědecký tajemník, zapisovatel.

c)

Členy představenstva do jednotlivých funkcí volí valná hromada na dobu pěti (5) let, přičemž funkční
období člena představenstva neskončí dříve, než je na jeho místo zvolen člen nový. Opakované
zvolení za člena představenstva je možné.

d)

Představenstvo rozhoduje o ročním konceptu aktivit, přijetí nových členů, použití sponzorských darů
a o všech dalších věcech, které souvisejí s činností společnosti a nejsou vyhrazeny jinému orgánu.

e)

Schůze představenstva se konají nejméně dvakrát ročně a jsou svolávány prezidentem společnosti, v
případě jeho nepřítomnosti nebo nečinnosti, viceprezidentem společnosti. Představenstvo se může
usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje usnesením, k
jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas prezidenta.

f)

Představenstvo se může usnášet i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků
sdělovací techniky mimo zasedání (per rollam, jednotliví členové písemně či emailem,
videokonference, telekonference); hlasující se pak považují za přítomné. Návrh projednávaný mimo
zasedání je schválen, souhlasí-li s ním bezpodmínečně nadpoloviční většina všech členů
představenstva.

g)

Pokud nejméně dva (2) členové společnosti podají představenstvu písemnou výzvu, je prezident
povinen v době do třiceti (30) dnů od jejího doručení svolat mimořádnou schůzi představenstva, na
které bude projednána záležitost uvedená ve výzvě. Členové, kteří projednání záležitosti požadovali,
mají právo být písemně informováni o způsobu jejího vyřízení.

h)

Pokud klesne počet členů představenstva na čtyři (4) nebo tři (3), mohou zbývající členové
představenstva kooptovat náhradní členy do doby nejbližšího zasedání valné hromady. Kooptace,
kterou by počet náhradních členů převýšil počet řádně zvolených členů, je neplatná.

3.3

REVIZOŘI

a)

Valná hromada volí dva (2) finanční revizory na dobu pěti (5) let, přičemž funkční období revizora
neskončí dříve, než je na jeho místo zvolen revizor nový. Opakované zvolení je možné. Revizoři
nesmějí být členy žádného z orgánů, jehož činnost je předmětem prověrky, s výjimkou valné
hromady.

b)

Revizoři prověřují vedení účetnictví společnosti a předkládají zprávu valné hromadě. V rozsahu své
působnosti mohou revizoři nahlížet do dokladů společnosti a požadovat od členů orgánů vysvětlení.

3.4

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ORGÁNECH SPOLEČNOSTI

Veškeré funkce v orgánech společnosti je nutno vidět jako čestné funkce a není s nimi spojen nárok na
odměnu nebo náhradu vynaložených nákladů. Rozhodnutí o případné náhradě části výdajů jednotlivých členů
orgánů a členů společnosti náleží představenstvu. Představenstvo při tom přihlédne k zásluhám takového
člena na plnění cílů společnosti a s tím spojeným vynaloženým časem.
3.5

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

Na základě návrhu představenstva a schválení valné hromady může společnost vytvářet účelové organizační
složky – pobočné spolky. Takové pobočné spolky pak mohou v pevně definovaných oblastech jednat
nezávisle, a jsou povinny předkládat valné hromadě společnosti roční zprávu o své činnosti a hospodaření.
Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku společnost neručí za jeho dluhy.
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PODKLADY PRO FINANČNÍ AUDIT

4.1

RUČENÍ

Společnost odpovídá za své závazky svým celým jměním. Členové společnosti neručí za dluhy společnosti.
4.2

FINANČNÍ ZDROJE SPOLEČNOSTI

Finančními zdroji společnosti jsou členské příspěvky, peněžní dary, věcné dary, veřejné dotace a subvence EU,
ostatní příspěvky a příležitostné výdělky z výdělečné činnosti společnosti dle odst. 1.3 stanov.
Výši členských příspěvků stanoví valná hromada pro každou z kategorií členství.
4.3

VÝDAJE SPOLEČNOSTI

Společnost hospodaří tak, aby výdaje byly kryty příjmy společnosti. Výdaje společnosti slouží především pro
činnost společnosti a jejích členů a dále pak pro výkony a služby, které byly stanoveny zvláštními
rozhodnutími představenstva.
4.4

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví společnosti vede v souladu s platným právními předpisy pokladník. Pokladník předkládá účetní
dokumentaci představenstvu ke schválení.
4.5

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Společnost vyhotovuje roční zprávu, která obsahuje roční účetní závěrku, tj. zejména rozvahu, výkaz zisku a
ztrát a další přílohy stanovené zákonem o účetnictví, a dále rozpočet společnosti na běžný rok.

Za zpracování roční zprávy odpovídá pokladník, který jí včas předkládá představenstvu a revizorům. Po jejím
schválení představenstvem je spolu s vyjádřením revizorů předložena valné hromadě ke schválení.
5

TRVÁNÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

5.1

TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost je založena na dobu neurčitou.
5.2

ZÁNIK SPOLEČNOSTI

Společnost může zaniknout pouze na základě platných právních předpisů.
O fúzi, rozdělení a dobrovolném zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
5.3

LIKVIDACE PŘI ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek převeden (vložen) na jinou, obdobnou
veřejně prospěšnou společnost (právnickou osobu), kterou určí valná hromada společnosti ve svém
rozhodnutí o zrušení.

6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1

SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

Pokud v těchto stanovách není určena zvláštní úprava, platí ustanovení občanského zákoníku a navazujících
právních předpisů. Pokud by tyto stanovy v některém svém ustanovení odporovaly obecně platným právním
předpisům, např. vlivem pozdější změny zákona, jsou neplatné pouze v takovém odporujícím ustanovení.
6.2

JAZYKOVÉ VERZE

Tyto stanovy jsou vyhotoveny v českém, německém a anglickém jazyce. V případě jakýchkoliv rozporů mezi
jazykovými verzemi je rozhodující verze česká.
6.3

ÚČINNOST

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou společnosti dne 21. 08. 2015 a k témuž dni nabývají účinnosti a
v plném rozsahu nahrazují všechna dosavadní znění stanov společnosti. Úplné znění těchto stanov je uloženo
v sídle společnosti.

Kamenický Šenov, dne 21. 08. 2015

PhDr. Helena Koenigsmarková, prezidentka

