
 
TOP tým Pardubice, z.s. 

Stanovy spolku 

Čl. I  

Název a sídlo 
TOP tým Pardubice, z. s. (dále jen „spolek“) má sídlo na adrese Smilova ul. 386. patro. 
Anglický ekvivalent jména spolku: TOP tým Pardubice, z.s.  

Čl. II.  

Účel spolku 
Účelem spolku je podpora konzervativní a liberální politiky a zájmová činnost lidí 
sdílejících stejné hodnoty.  

Čl. III  

Hlavní činnost spolku 
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku popsanému v čl. II. a to zejména těmito 
prostředky:  
a) sdružování lidí, kteří smýšlejí demokraticky a podporují konzervativní a liberální 
politiku,  
b) diskuze nad společensky významnými tématy,  
c) odborné přednášky zabývající se politikou na všech úrovních a jinými zájmovými 
tématy,  
d) komunikace s politiky a to zejména ze strany TOP 09,  
e) komunikace s dalšími aktéry politické a společenské sféry,  
f) zprostředkování stáží u politiků zejména ze strany TOP 09,  
g) pořádání kulturních akcí,  
h) pořádání sportovních akcí,  
i) pořádání jiných volnočasových aktivit.  
 
2. Člen spolku má právo:  
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,  
b) volit předsednictvo spolku,  
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,  
d) účastnit se aktivit spolku.  
 
3. Člen spolku má povinnost:  
a) dodržovat stanovy spolku,  
b) hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné aktivity, které by byly v hrubém rozporu se 
zájmy spolku,  
c) aktivně se účastnit jednání spolku,  



d) přispívat svou aktivitou či jinými prostředky k udržení činnosti a dobrého jména 
spolku.   

Čl. IV 

 Členství ve spolku 
1. Členem spolku může být fyzická osoba ve věku od 15 let do 35 let, tato věková 

hranice se nevztahuje na čestného předsedu. Členství ve spolku vzniká na základě 
emailové přihlášky, která je doručena na emailovou adresu předsedy TOP týmu 
Pardubice. Nejpozději do 30 dnů po doručení přihlášky proběhne s uchazečem 
pohovor s členem či členy předsednictva. Předsednictvo bez zbytečného odkladu 
rozhodne o přijetí nebo nepřijetí uchazeče za člena spolku a vyrozumí ho o 
výsledku pohovoru. Členství ve spolku vzniká dnem zaplacení členského příspěvku. 
Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi 
spolku.  
Minimální výše ročního členského příspěvku byla stanovena na 100 Kč a je splatní 
do 31.1. každého roku. 

2.  Členství ve spolku zaniká:  
a) doručením písemného či emailového oznámení o vystoupení člena předsedovi 
spolku,  
b) úmrtím člena,  
c) zánikem spolku,  
d) vyloučením člena členskou schůzí za hrubé porušení stanov, 
e) nezaplacením členského příspěvku 

Čl. V  

Orgány spolku 
Organizační strukturu spolku tvoří:  
a) členská schůze,  
b) předsednictvo.  
 

Čl. VI  

Členská schůze 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, tvoří jej všichni členové spolku. Členská 
schůze rozhoduje o všech relevantních záležitostech a to zejména:  
a) schvaluje stanovy spolku a změny stanov,  
b) volí ze svých řad předsedu schvaluje zprávu o činnosti spolku za předchozí rok,  
c) určuje strategický plán spolku na příští rok,  
d) rozhoduje o spolupráci spolku s jinými organizacemi,  
e) rozhoduje o účasti spolku v kampaních či kterýchkoli jiných akcí společenského 
charakteru,  
f) schvaluje důležité aktivity spolku,  
g) rozhoduje o zániku spolku.  
 



2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku dle potřeby, nejméně však 
jednou ročně. Předseda je povinen svolat členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce 
od doby, kdy je o to požádán nejméně jednou třetinou členů spolku. Informace o 
zasedání členské schůze rozesílá předseda a to prostřednictvím elektronické pošty na 
adresy, které mu členové poskytli. Informace o zasedání členské schůze musí  
 

Čl. VII 

Předsednictvo 
1. Předsednictvo tvoří:  

a) předseda,  

b) místopředseda,  

c) členové předsednictva  

d) čestný předseda  

 

2. Statutární orgán spolku tvoří předseda, místopředseda a členové předsednictva, tito 

jsou oprávněni za spolek jednat ve všech věcech v souladu se stanovami.  

 

3. Předseda spolku místopředseda a členové předsednictva jsou voleni z řad členské 

schůze a to na volební období 3 roky.  

 

4. Titul čestný předseda je udělen na základě usnesení statutárního orgánu a je jím 

jmenována významná osobnost. Čestný předseda je symbolická funkce, z jejíž podstaty 

nevyplývají žádné povinnosti vůči spolku. Má právo účastnit se veškerých aktivit spolku 

a na názor čestného předsedy je přihlíženo s patřičnou vážností.  

 

Čl. VIII  

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku  
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek převeden na jinou právnickou osobu 
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 


