STANOVY
Společnosti Otakara Borůvky

Brno, květen 2018
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I. Název a sídlo spolku
1. Spolek nese název: Společnost Otakara Borůvky (dále jen „spolek“).
2. Sídlem spolku je Matematický ústav Akademie věd ČR, Žižkova 22, 616 62 Brno.
3. Spolek je právnickou osobou vzniklou jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, která je na základě ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, považována ode dne 1. 1. 2014 za spolek. Právní poměry spolku upravuje
občanský zákoník a tyto stanovy.
II. Účel spolku a cíle jeho činnosti
1. Účelem spolku je sdružovat osoby, které jsou vedeny společným zájmem k dosahování
obecně prospěšných cílů spočívajících v rozvoji věd obecně a matematických a jejich
aplikací zvláště.
2. Hlavní činností spolku je využívání aktivity vlastních členů zaměřené zejména na:
− uskutečňování vědeckých, vzdělávacích a společenských akcí, zejména přednášek,
seminářů, konferencí, odborných i společenských setkání,
− činnosti spojené s přípravou a vydáváním vědeckých publikací v oboru matematik y,
anebo s jiným způsobem šíření vědeckých informací v tomto oboru,
− zprostředkování studia matematiky na českých i zahraničních školách, které skýtá
předpoklady zásadního rozšíření znalostí studentů vyšších ročníků studia matematik y,
studentů postgraduálního studia matematiky a mladých pedagogů a vědeckých
pracovníků v oboru matematiky, vykazujících mimořádné schopnosti a výsledky
v dosavadním studiu anebo v odborné činnosti,
− pořádání soutěží mladých matematiků,
− pořádání dalších akcí na podporu rozvoje matematických věd a jejich aplikaci, zejména
v přírodních vědách, ekonomii, finančnictví, zdravotnictví a průmyslu.
3. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívajíc í
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jen je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo
v hospodárném využití spolkového majetku, a získá-li k výkonu této činnosti živnoste nské
anebo jiné oprávnění podle právních předpisů.
III. Členství
1. Členem spolku se může stát osoba, u které jsou dány předpoklady, že bude svou činností za
podmínek podle stanov spolku přispívat k dosahování jeho cílů a přihlásí se za člena spolku.
2. Členství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí o přijetí za člena.
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3. Člen je povinen účastnit se podle svých možností na činnosti spolku, platit členský
příspěvek určený těmito stanovami a při účasti na činnosti spolku se řídit rozhodnutími jeho
orgánů.
4. Člen má jeden hlas při rozhodování shromáždění členů spolku.
5. Člen je oprávněn využívat všech výhod plynoucích z jeho účasti na činnosti spolku a podílet
se na rozhodování o činnosti spolku způsobem určeným těmito stanovami.
6. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením na základě písemného oznámení člena o vystoupení,
b) vyloučením z důvodu neúčasti na činnosti spolku po dobu jednoho roku, nezaplacení
členského příspěvku nebo neplnění závazku plynoucího z účasti ve spolku, který člen
převzal, anebo pro poškození zájmů spolku, a to dnem, kdy o vyloučení rozhodla správní
rada; rozhodnutí o vyloučení se zašle na adresu vyloučeného člena uvedenou v seznamu
členů; vyloučený člen může do patnácti dnů od jeho doručení požádat, aby rozhodnutí
o vyloučení přezkoumalo shromáždění členů,
c) úmrtím člena, který je fyzickou osobou,
d) zánikem člena, který je právnickou osobou.
7. Spolek vede seznam svých členů, obsahující údaje o jménu, příjmení a adrese bydliště,
případně o názvu nebo obchodní firmě, identifikačním čísle a sídle osoby, která je členem,
o vzniku jejího členství a počtu jejích hlasů, o zaplacení členských příspěvků a zániku
členství ve spolku. Člen je oprávněn nahlížet do seznamu členů a činit si z něj výpisy.
Seznam členů může být uveřejněn jen se souhlasem členů, kteří jsou v něm zapsáni; při
uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný. Zápisy a
výmazy týkající se členství osob ve spolku se provádí na základě rozhodnutí správní rady.
Dojde-li ke změně údajů sdělených členem spolku pro účely vedení tohoto seznamu, je člen
povinen změnu správní radě bez zbytečného odkladu písemně oznámit.
IV. Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou
a) shromáždění členů,
b) prezidium,
c) správní rada,
d) dozorčí rada.
2. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění členů, kterého jsou oprávněni se účastnit všichni
jeho členové.
3. Do funkce člena správní rady nebo dozorčí rady může být volena pouze fyzická osoba, která
je plně svéprávná a bezúhonná. Funkci v těchto orgánech nemůže vykonávat osoba, jejíž
úpadek byl osvědčen v insolvenčním řízení; to neplatí, pokud tato osoba shromáždění členů
před zvolením do své funkce na uvedenou skutečnost upozornila anebo od skončení
insolvenčního řízení uplynuly více než tři roky.

4
4. Je-li členem správní rady nebo dozorčí rady právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby
ji při výkonu její funkce zastupovala, jinak tuto právnickou osobu zastupuje člen jejího
statutárního orgánu. Ustanovení předchozího odstavce platí i pro fyzickou osobu, která
člena správní rady nebo dozorčí rady při výkonu funkce zastupuje.
5. Funkce člena správní rady je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady.
6. Funkce členů orgánů spolku jsou vykonávány bezplatně.
7. Funkční období členů správní rady a dozorčí rady je pětileté a probíhá shodně. Je-li na
uvolnění místo člena správní rady nebo dozorčí rady v průběhu funkčního období zvolena
jiná osoba, skončí její funkční období dnem, kterým by skončilo funkční období osoby, na
jejíž místo byla zvolena.
8. Výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady uplynutím funkčního období nekončí.
Osoby zvolené do těchto funkcí v nich setrvávají až do ukončení nových voleb; volby se
musí uskutečnit nejpozději do skončení funkčního období. Člen správní rady a dozorčí rady
může být do své funkce volen opětovně.
9. Člen správní rady i člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit. Výkon jeho
funkce zaniká dnem, kdy odstoupení projednalo shromáždění členů.
V. Shromáždění členů
1. Do působnosti shromáždění členů patří:
a) projednávat zásadní otázky týkající se spolku, zejména šíření vědeckého odkazu
Otakara Borůvky v České republice a v zahraničí,
b) volit a odvolávat předsedu správní rady a členy správní rady i předsedu dozorčí rady a
členy dozorčí rady,
c) projednávat zprávy o činnosti správní rady a dozorčí rady,
d) rozhodovat o změně stanov spolku,
e) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací anebo o jeho přeměně.
2. Shromáždění členů svolává předseda správní rady, nebo jiný její člen pověřený k tomu
správní radou, nejméně jednou za rok. Vyžaduje-li to podle rozhodnutí dozorčí rady zájem
spolku, je shromáždění členů oprávněna svolat rovněž dozorčí rada.
3. Správní rada svolá shromáždění členů také z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvoláli správní rada shromáždění členů do jednoho měsíce ode dne, kdy ji byl podnět doručen,
svolá je dozorčí rada.
4. Shromáždění členů se svolává písemnou pozvánkou obsahující údaje o době, místě konání
a ohlášeném pořadu jednání, zasílanou na adresu každého z členů, uvedenou v seznamu
členů, alespoň týden předem. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání ohlášený
pozvánkou, lze projednat na shromáždění členů jen se souhlasem většiny hlasů přítomnýc h.
5. Jednání shromáždění členů řídí předseda správní rady, anebo jiný člen spolku, pověřený
k tomu usnesením shromáždění členů na návrh toho, kdo v souladu s předchozími
ustanoveními tohoto článku shromáždění členů svolal. To neplatí, projednává - li
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shromáždění členů záležitosti podle odstavce 1 písmene a) tohoto článku, kdy řízení jednání
přísluší prezidiu.
6. Shromáždění členů je schopno se usnášet za účasti většiny členů spolku. Usnesení se přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
7. O jednání shromáždění členů se pořizuje zápis obsahující údaje o době a místě jeho konání,
o výsledcích hlasování a znění přijatých usnesení. Přílohu zápisu tvoří seznam přítomnýc h
členů s jejich podpisy. Zápis podepisuje osoba pověřená řízením jednání shromáždění členů
v souladu s ustanovením odstavce 5 tohoto článku a zapisovatel určený touto osobou. Do
zápisu je každý člen oprávněn nahlédnout v sídle spolku.
VI. Prezidium
1. Prezidium je čestným poradním orgánem spolku, jmenovaným správní radou.
2. Do čela prezidia jmenuje správní rada předsedu prezidia z řad členů správní rady.
VII. Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem spolku. Řídí činnost spolku a rozhoduje o všech jeho
záležitostech, které nejsou podle těchto stanov v působnosti shromáždění členů.
2. Správní rada má včetně předsedy správní rady pět členů. Jednání správní rady svolává a řídí
předseda správní rady.
3. Jednání správní rady se svolává písemnou pozvánkou, která musí být doručena každému
členu správní rady nejméně týden předem. K přijetí rozhodnutí správní rady je třeba
souhlasu většiny přítomných členů. O jednání a o přijatých rozhodnutích správní rady se
pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové správní rady. Požádá-li o to
některý z členů správní rady, který pro přijetí jejího rozhodnutí nehlasoval, jeho odchylný
názor se zde poznamená.
4. Za spolek jedná a podepisuje předseda správní rady nebo jiný člen správní rady. Při
podepisování za spolek připojí předseda správní rady nebo jiný člen správní rady svůj
podpis k názvu spolku spolu s údajem o své funkci.
VIII. Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku.
2. Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
a) kontrolovat veškerou činnost spolku a dohlížet, zda spolek vyvíjí činnost v souladu
s právními předpisy a svými stanovami,
b) přezkoumávat účetní závěrku,
c) upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění.
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5. Dozorčí rada má včetně předsedy dozorčí rady tři členy. Jednání dozorčí rady svolává a řídí
předseda dozorčí rady. Pro svolání a jednání dozorčí rady i pro pořizování zápisů z jejího
jednání platí přiměřeně ustanovení článku VII. odstavce 3 těchto stanov.
IX. Hospodaření spolku
1. Spolkový majetek je tvořen zejména členskými příspěvky, dary a výnosy z uskutečněnýc h
vědeckých, vzdělávacích a společenských akcí.
2. Člen je povinen platit členský příspěvek.
3. Členský příspěvek člena, který je fyzickou osobou, činí 100,- Kč ročně. Jedná-li se o člena,
který je právnickou osobou, je členský příspěvek 1000,- Kč ročně.
4. Členský příspěvek je splatný ke dni přijetí za člena a v dalších letech vždy do konce
kalendářního roku předcházejícího roku, za který je placen. Podrobnosti o způsobu placení
členského příspěvku určuje správní rada.
5. Spolek vede účetnictví podle právních předpisů.
6. Spolek hospodaří podle rozpočtu sestaveného správní radou na období kalendářního roku.
7. Správní rada je oprávněna rozhodnout o poskytnutí příspěvku z prostředků spolku na
podporu činnosti směřující k dosažení cílů spolku podle těchto stanov.
8. Správní rada je povinna zajistit sestavení účetní závěrky za každý kalendářní rok a po jejím
schválení seznámit členy s výsledky hospodaření spolku.
9. Případný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy
spolku.
X. Společná a závěrečná ustanovení
1. Stanovy spolku jsou každému přístupné na požádání v sídle spolku.
2. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy spolku tak, že jejich dosavadní
znění schválené přípravným výborem dne 12. 2. 1999 se ruší a nahrazuje tímto zněním.
3. Toto znění stanov bylo schváleno shromážděním členů dne 31. 5. 2018 s účinností od
okamžiku schválení.

V Brně dne 31. května 2018

Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
předseda správní rady

