Stanovy
Legalizace.cz, z. s.
1. Název spolku a právní forma
1.1. Spolek nese název: Legalizace.cz, z. s.
1.2. Legalizace.cz, z. s. (dále jen „spolek“) je nezávislým, dobrovolným sdružením členů založeným jako občanské
sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které je s účinností od 1. 1. 2014 považováno za spolek ve
smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
2. Sídlo spolku
Sídlem spolku je Praha.
3. Účel a činnost spolku
Účelem spolku je sdružovat fyzické i právnické osoby se společným cílem ovlivňovat drogovou politiku, zejména se
zaměřením na legalizaci konopí, konopných produktů a derivátů. K dosažení tohoto účelu vykonává spolek soubor
činností, mezi něž patří především organizování kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a informačních
kampaní, konání lobbyingu, výzkum potenciálu konopí jako plodiny, výzkum nejbezpečnějších způsobů pěstování ze
zdravotního a ekologického hlediska, snižování zdravotních rizik spojených s užíváním a získáváním konopí z černého
trhu, podpora veřejné diskuze o právním postavení konopí a jeho uživatelů, provozování informačního portálu,
vydavatelská a nakladatelská činnost a koordinace aktivit s aktivitami dalších osob nebo skupin v České republice i v
zahraničí.
4. Členství a seznam členů
4.1. Členství ve spolku je dvojího druhu:
a) řádné,
b) čestné.
4.2. Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba,
která má zájem podílet se na činnosti spolku a spolek podporovat, a která plně souhlasí s účelem
a stanovami spolku a aktivně jedná v souladu s nimi.
4.3. Čestným členem spolku se může stát osobnost z vědeckého, kulturního nebo politického
života či z podnikatelských kruhů, která chce svou autoritou a svým jménem
podpořit cíle spolku, a která plně souhlasí s účelem a stanovami spolku.
5. Vznik a zánik členství
5.1. Členství ve spolku je dobrovolné.
5.2. Na základě projevu vůle osoby stát se členem spolku, může návrh na přijetí nového člena do spolku předložit
výboru spolku každý řádný člen spolku
5.3. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku. Řádné členství vzniká na základě rozhodnutí výboru spolku a
zaplacením členského příspěvku. Čestné členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí za čestného člena.
5.4. Členství člena zaniká:
a) vystoupením ze spolku,
b) nezaplacením členského příspěvku ani ve lhůtě do konce kalendářního roku, ve kterém nastala splatnost členského
příspěvku,
c) vyloučením ze spolku, z důvodu neplnění členských povinností, O vyloučení rozhoduje valná hromada standardním
hlasováním na návrh kteréhokoliv člena. Člen je vyloučen pro neplnění
povinností, po předchozím projednání s ním.
d) úmrtím člena, jde-li o fyzickou osobu nebo zánikem člena, jde-li o právnickou osobu.
5.5. Vystoupením zaniká členství okamžikem doručení písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku výboru
spolku.

5.6. O vyloučení člena ze spolku rozhoduje na návrh kteréhokoliv řádného člena spolku valná hromada.
Před rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena ze spolku, má člen, o jehož vyloučení se rozhoduje, právo se
k návrhu v rámci rozhodujícího zasedání valné hromady vyjádřit.
6. Práva a povinnosti členů
6.1. Řádný člen má právo
a) volit a být volen do orgánů spolku,
b) být informován o činnostech a akcích spolku,
c) účastnit se na přípravě a realizaci činností a akcí spolku, projednávání
a přípravě materiálů,
d) vznášet připomínky a náměty k činnosti všech orgánů spolku a žádat
jejich vyjádření,
e) nahlédnout kdykoli do protokolů o průběhu zasedání výboru spolku a
valné hromady,
f) nahlížet do účetnictví spolku a být informován o jeho aktuální hospodářské situaci, a to na nejbližším zasedání
výboru, popřípadě valné hromady, na základě žádosti člena předložené alespoň 10 dní přede dnem konání zasedání,
g) získat na základě písemné žádosti od výboru aktuální jmenný seznam členů spolku
h) kdykoliv ze spolku svobodně vystoupit.
6.2. Řádný člen má povinnost
a) jednat v souladu se stanovami spolku,
b) účastnit se jednání orgánů spolku, jejichž je členem a svědomitě
vykonávat funkce v orgánech spolku,
c) aktivně přispívat vlastní činností k šíření dobrého jména a pověsti spolku,
d) řádně a včas platit roční členské příspěvky,
e) vlastní činností přispívat k naplňování účelu spolku a hájit zájmy spolku dle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.
6.3. Čestný člen má právo
a) být informován o činnostech a akcích spolku,
b) účastnit se na přípravě a realizaci akcí, projednávání a přípravě materiálů,
c) vznášet připomínky a náměty k činnosti všech orgánů spolku,
d) nahlédnout kdykoli do protokolů o průběhu zasedání výboru spolku a
valné hromady.
6.4. Čestný člen má povinnost
a) jednat v souladu se stanovami spolku,
b) vlastní činností přispívat k naplňování účelu spolku
c) hájit zájmy spolku dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
7. Členský příspěvek
7.1. Řádný člen spolku je povinen platit roční členský příspěvek a to v pevné výši stanovené dle rozhodnutí výboru
spolku pro příslušný kalendářní rok.
7.2. Členský příspěvek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
7.3. Členský příspěvek zaplatí člen bezhotovostně převodem na bankovní účet spolku nebo v hotovosti předsedovi
nebo hospodáři (byla-li funkce zřízena) spolku.
7.4. Zanikne-li členství člena ve spolku v průběhu kalendářního roku po zaplacení členského příspěvku na tento rok
nemá člen právo na vrácení ani poměrné části zaplaceného členského příspěvku.
7.5. Nárok spolku na zaplacení dlužných členských příspěvků nezaniká ani zánikem členství dlužníka ve spolku.
8. Seznam členů
8.1. Spolek vede seznam svých členů, a to v elektronické podobě.
8.2. Údaje zapsané v seznamu členů (jméno a příjmení, popř. název, adresa a kontaktní údaje) může spolek používat
pouze pro vnitřní potřeby ve vztahu ke členům spolku.
8.3. Seznam členů spolku není veřejně přístupný. Údaje, vedené o členovi v seznamu členů, mohou být poskytnuty
jinému členovi spolku (dále jen „žadatel“) jen s výslovným souhlasem člena, o němž jsou údaje vedeny a na základě
písemné žádosti předložené výboru spolku.
9. Řízení a orgány spolku
9.1. Orgány spolku
- Valná hromada
- Výbor spolku
- Předseda výboru spolku
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9.2. Valná hromada
9.2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o hlavním zaměření činnosti spolku,
b) schvaluje plán činnosti spolku,
c) rozhoduje o změně stanov,
d) volí a odvolává členy výboru spolku a určuje jejich počet,
e) schvaluje rozpočet, finanční rozvahy, výsledek hospodaření spolku,
f) schvaluje zprávu o činnosti spolku,
g) hodnotí činnost ostatních orgánů spolku a jejich členů,
h) schvaluje vnitřní předpisy spolku,
i) rozhoduje o vydání organizačního a jednacího řádu spolku,
j) rozhoduje ve věcech účasti spolku v jiných spolcích a dalších právnických osobách v rámci ČR i v mezinárodních
organizacích,
j) rozhoduje o zrušení spolku, popř. o jeho přeměně,
k) jmenuje likvidátora spolku a rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem spolku,
l) rozhoduje o všech dalších záležitostech spolku, jejichž rozhodování si pro sebe vyhradí.
9.2.2. Podmínky a výkon hlasovacího práva
a) valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý člen spolku osobně,
za právnickou osobu jedná její zvolený zástupce, jinak člen statutárního orgánu,
b) valná hromada se schází nejméně dvakrát za rok,
c) zasedání valné hromady svolává předseda výboru nebo pověřený člen výboru spolku, případně kdykoliv tři řádní
členové spolku,
d) při hlasování náleží každému řádnému členovi spolku jeden hlas, čestní členové spolku se účastní zasedání valné
hromady s hlasem poradním.
9.2.3. Zasedání valné hromady
a) zasedání valné hromady svolává výbor spolku nejméně 2x za rok, první zasedání valné hromady se musí konat
nejpozději do 30. 6. daného roku. Pozvánka na zasedání valné hromady se doručuje všem členům spolku s použitím
prostředků elektronické komunikace, zpravidla e-mailem, alespoň 14 dní přede dnem konání zasedání. Pozvánka musí
obsahovat datum a místo konání zasedání a plánovaný program zasedání.
b) zasedání valné hromady předsedá a její jednání řídí předseda výboru, nemůže-li, nebo nechce-li předsedat, je
předsedající zvolen valnou hromadou, a to většinou hlasů přítomných řádných členů spolku (dále jen „předsedající“),
c) předsedající je povinen zajistit sepsání prezenční listiny, ve které jsou uvedena jména a příjmení přítomných členů
spolku,
d) předsedající je povinen zajistit do 14 dní ode dne konání zasedání valné hromady sepsání zápisu o průběhu zasedání
valné hromady, v němž je zapsáno
- místo a čas konání zasedání,
- jména a příjmení předsedajícího a zapisovatele,
- rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počtu těch, kteří se zdrželi hlasování
e) řádný člen spolku přítomný na valné hromadě má nárok na uvedení svého odlišného stanoviska do zápisu ze
zasedání
f) k zápisu se připojí písemná podání a prohlášení,
g) zápis podepisují předsedající a zapisovatel,
h) zápis vyhotovuje zapisovatel jmenovaný předsedajícím.
9.2.4. Usnesení valné hromady
a) valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny řádných členů spolku,
b) valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů spolku, neurčují-li tyto stanovy
jinak,,,,,,
c) k přijetí rozhodnutí o změně stanov spolku a o zrušení spolku je třeba alespoň 3/5 většina hlasů řádných členů
spolku přítomných na zasedání valné hromady usnášeníschopné ve smyslu čl. 9. 2. 4. písm. a) těchto stanov.
d) není-li valná hromada usnášeníschopná ani 1 hodinu po plánovaném začátku zasedání valné hromady, koná se
náhradní zasedání valné hromady (dále jen „náhradní valná hromada“) první
pracovní den následující po čtrnáctém dnu od původního termínu zasedání valné hromady. Náhradní valná hromada je
usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu řádných členů spolku. O konání náhradní valné hromady mají
členové spolku právo být informování obdobně jako o zasedání řádné valné hromady.
9.3. Výbor spolku a předseda výboru spolku
Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, jenž řídí spolek v období mezi zasedáními valné hromady.

3

9.3.1. Výbor je minimálně tříčlenný. Počet členů výboru určuje a členy výboru volí valná hromada. Funkční období
členů výboru je tříleté. Funkce člena výboru vzniká zvolením a zaniká odstoupením, odvoláním, uplynutím funkčního
období nebo zánikem členství ve spolku.
9.3.2. Klesne-li počet členů výboru pod 3, kooptují zbývající členové výboru nového člena výboru z řad řádných členů
spolku na dobu do nejbližšího zasedání valné hromady, kdy budou chybějící členové výboru zvoleni.
9.3.3. Členové výboru volí mezi sebou předsedu a dva místopředsedy spolku. Funkční období předsedy a
místopředsedů spolku je tříleté. Funkce předsedy a místopředsedů vzniká zvolením a zaniká odstoupením, odvoláním,
zánikem funkce člena výboru. Členové výboru mohou předsedu a místopředsedy z funkce odvolat.
9.3.4. Předseda výboru spolku je statutárním orgánem spolku. Za spolek jedná samostatně.
9.3.5. Výbor spolku zejména:
a) vykonává usnesení valné hromady,
b) svolává valnou hromadu,
c) předkládá valné hromadě zprávu o činnosti spolku a navrhuje valné hromadě dlouhodobou koncepci rozvoje spolku,
hlavní směry jeho činnosti a prostředky k dosažení těchto cílů,
d) vypracovává roční účetní a hospodářskou závěrku a zprávu o stavu majetku spolku,
e) předkládá materiály uvedené v písm. d) tohoto odstavce spolu s návrhem na naložení s výsledkem hospodaření ke
schválení valné hromadě,
f) odpovídá za řádné vedení účetnictví,
g) schvaluje programový plán spolku,
i) odpovídá za vedení seznamu členů spolku a vyřizuje žádosti dle čl. 8.3. těchto stanov,
j) koordinuje činnost spolku,
k) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
l) k zajištění činnosti spolku může výbor jmenovat hospodáře spolku.
9.3.6. Fungování výboru spolku
a) každý člen výboru spolku má jeden hlas,
b) výbor je usnášeníschopný za přítomnosti většiny členů,
c) výbor přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru, v případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas
předsedy,
d) schůzi svolává kterýkoli člen výboru, a to alespoň 3 pracovní dny předem, pozvánkou zaslanou ostatním členům
výboru s využitím prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailem.
9.3.7. Zasedání výboru spolku
a) zasedání výboru předsedá a jeho jednání řídí předseda výboru nebo jiný pověřený člen výboru,
b) předsedající zajistí sepsání prezenční listiny, ve které musí být uvedena jména a příjmení přítomných,
c) výbor spolku se schází podle potřeby nejméně však jednou za dva měsíce,
d) ze zasedání výboru spolku se pořizuje zápis o průběhu zasedání výboru spolku, v němž je zapsáno
- místo a čas konání zasedání,
- jména a příjmení předsedajícího a zapisovatele,
- rozhodnutí výboru s uvedením počtu hlasů pro, proti a počtu těch, kteří se zdrželi hlasování,
e) člen výboru spolku má nárok na uvedení svého odlišného stanoviska do zápisu ze zasedání,
f) k zápisu se připojí písemná podání a prohlášení,
g) zápis podepisují všichni přítomní.
10. Hospodaření
10.1. Spolek hospodaří podle rozpočtu, který pro daný rok schválila valná hromada.
10.2. Orgány a členové spolku jsou povinni s majetkem a s finančními prostředky nakládat co nejhospodárněji a
využívat je výhradně k účelům, pro které byl spolek založen.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Tyto stanovy schválila valná hromada spolku dne 13. 12. 2016. Tyto stanovy jsou účinné od 13. 12. 2016
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