Stanovy Transfera.cz, spolek
aktualizace schválená hlasováním členů spolku Transfera.cz dne 16. 11. 2015

Stanovy spolku
„Transfera.cz, spolek“
Článek I. - Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1) Název spolku je „Transfera.cz, spolek“ (dále jen „Spolek“).
2) Spolek sídlí na adrese Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno.
3) Spolek je založený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“). V tomto Spolku se dobrovolně sdružují právnické a fyzické
osoby za účelem vytvoření jednotné funkční platformy pro oblast přenosu
poznatků a technologií v ČR a reprezentování zájmů svých členů na národní a
mezinárodní úrovni.
4) Na mezinárodní úrovni naplňuje Spolek své cíle aktivní činností a spoluprací s
institucemi a asociacemi provádějícími nebo podporujícími transfer technologií a
znalostí a využitím poznatků výzkumu a vývoje v praxi včetně podpory inovací.
5) Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou v souladu s §146 občanského
zákoníku.
Článek II. – Poslání a cíle Spolku
1) Poslání a cíle Spolku jsou především:
a) Vytvořit jednotnou funkční platformu v oblasti přenosu poznatků a
technologií, hájit zájmy této transferové komunity a kultivovat prostředí
pro vnímání, působení a rozvoj činnosti v tomto oboru.
b) Sdružovat právnické i fyzické osoby činné a zainteresované ve
vyhledávání, ochraně a komercializaci nových poznatků výzkumu, vývoje
a inovací, transferu znalostí a technologií a v profesích s takovými
činnostmi souvisejících.
c) Podporovat a chránit zájmy svých členů a reprezentovat je navenek.
d) Za pomoci vhodných nástrojů posilovat právní a ekonomické prostředí a
tím společenské povědomí nezbytné pro další rozvoj přenosu poznatků a
technologií s cílem zvýšit množství inovací a konkurenceschopnost České
republiky v tomto oboru. Za účelem naplnění tohoto cíle má Spolek
ambice stát se plnohodnotným partnerem relevantních orgánů veřejné
správy a být oficiálním připomínkovým místem pro tvorbu nových
legislativních a ekonomických dokumentů.
e) Přispět ke kultivaci oboru transferu technologií a znalostí, garantovat
dodržování etických pravidel při této činnosti a posilovat vzájemně
přínosné vztahy akademické a neakademické sféry.
f) Zprostředkovávat mezinárodní spolupráci členům Spolku s obdobnými
zahraničními asociacemi a společnostmi, přispět k implementaci poznatků
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ze zahraničí do prostředí ČR a dle potřeby se přímo zapojovat do
mezinárodních asociací.
g) Zprostředkovávat výměnu a sdílení odborných zkušeností mezi členy a
podporovat možnosti profesního růstu svých členů.
h) Budovat dobré jméno transferu technologií a znalostí, propagovat jej a za
přímé účasti svých členů nastavovat standardy služeb poskytovaných
v tomto oboru.
i) Garantovat kvalitu nabízených služeb členů Spolku prostřednictvím
případné certifikace.
j) Podporovat šíření výsledků výzkumu a vývoje, zapojovat se odpovídajícím
způsobem do výzkumných aktivit, šířit povědomí o přenosu poznatků a
technologií, popularizovat a vzdělávat v souladu s posláním a cíli spolku a
poskytovat informace, expertní stanoviska a analýzy o dění v oboru.
2) Při plnění svého poslání a cílů Spolek spolupracuje zejména s ústředními orgány
státní správy, Parlamentem ČR, vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR,
výzkumnými ústavy, průmyslem a podnikateli a dalšími subjekty realizujícími
transfer technologií a znalostí a se sdruženími a institucemi s obdobnými cíli
včetně sdělovacích prostředků.
Článek III. - Formy činnosti Spolku
1) Mezi hlavní činnosti Spolku patří za účelem naplnění jeho poslání a cílů
především
a) poskytovat svým členům i veřejnosti relevantní pořadatelské služby
(pořádat odborná setkání, sympozia, konference, semináře, výstavy,
kurzy, přednášky a další vzdělávací akce na národní i mezinárodní úrovni,
zajišťovat společenské akce, studijní cesty nebo stáže);
b) za pomoci aktivního dialogu prosazovat společné zájmy členů
v relevantních ekonomických a legislativních oblastech;
c) průběžně se věnovat navazování nových kontaktů a vazeb (networking);
d) zajišťovat vydávání periodických a neperiodických publikací (ediční
činnost);
e) provádět poradenskou, analytickou a expertní činnost;
f) provádět výzkumnou činnost;
g) provádět certifikační činnost;
h) aktivně získávat prostředky na zajištění a rozšíření své činnosti;
i) zajišťovat další odborné a organizační činnosti naplňující poslání a cíle
Spolku.
2) Mezi hlavní činnosti Spolku nepatří podnikání ani jiná hlavní činnost
provozovaná jako výdělečná.
3) Kromě hlavních činností může Spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost za
účelem podpory hlavních činností. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro
spolkovou činnost, včetně správy Spolku.
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Článek IV. - Členství ve Spolku
1) Členství ve Spolku se rozděluje na řádné, přidružené a čestné. Řádnými i
přidruženými členy se mohou stát právnické i fyzické osoby. Čestným členem se
může stát pouze fyzická osoba. Členství je dobrovolné a není na něj právní nárok.
2) Členem Spolku může být právnická i fyzická osoba aktivně se podílející na
činnostech a rozvoji transferu technologií a znalostí. Fyzická osoba jedná vlastním
jménem, právnickou osobu zastupuje pověřená fyzická osoba. Pověřená fyzická
osoba doloží své členství pověřením právnické osoby.
3) Souběh členství fyzické osoby a členství plynoucího z pověření právnické osoby je
možný. Souběh členství nezakládá právo dotyčné fyzické osoby disponovat při
rozhodování více hlasy.
4) Právnická osoba má právo odvolat pověření a pověřit svým zastupováním jinou
fyzickou osobu. V případě, že osoba, které bylo ukončeno pověření, je členem
voleného orgánu Spolku, je tímto odvoláním omezen její výkon volené funkce bez
ohledu k původní délce mandátu na období do konání nejbližšího Členské schůze.
5) Přihlášku právnických a fyzických osob k řádnému nebo přidruženému
členství ve Spolku přijímá Představenstvo Spolku. Pro přijetí člena je potřeba
souhlas nadpoloviční většiny všech členů Představenstva. Nový člen se ujme svých
práv a povinností po složení zápisného a minimálně ročního členského příspěvku
na bankovní účet Spolku. Výši zápisného a členských příspěvků každoročně
stanoví Představenstvo Spolku.
6) Členství zaniká
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení Představenstvu
Spolku;
b) rozhodnutím Členské schůze členů o vyloučení;
c) nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
d) úmrtím člena;
e) zánikem právnické osoby - člena Spolku.
7) Řádný člen má právo
a) účastnit se činnosti Spolku a jejích orgánů a být o této činnosti
informován;
b) účastnit se Členské schůze, volit orgány Spolku a být do nich volen;
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku;
d) podílet se na členských výhodách;
e) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku.
8) Přidružený člen a čestný člen má právo
a) účastnit se činnosti Spolku a být o této činnosti informován;
b) účastnit se Členské schůze;
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku;
d) podílet se na členských výhodách;
e) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku.
9) Člen má povinnost
a) dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle Spolku;
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b) platit řádně, včas a ve stanovené výši členské příspěvky, s výjimkou
čestných členů, kteří jsou povinnosti platit příspěvky zproštěni;
c) řádně vykonávat svěřené úkoly a případně i funkce;
d) hájit zájmy a poslání Spolku.
Článek V. - Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou
a)
b)
c)
d)
e)

Statutární orgán – Představenstvo;
Nejvyšší orgán - Členská schůze;
Kontrolní komise;
Tajemník;
Kancelář.
Článek VI. - Statutární orgán

1) Kolektivním statutárním orgánem Spolku je Představenstvo, které vykonává
funkci výboru dle § 244 občanského zákoníku.
2) Spolek navenek zastupuje Předseda volený z členů Představenstva.
3) Jménem Spolku dále jednají v rozsahu svého pověření Předsedou
místopředsedové, a dále písemně pověření členové Spolku. Tyto osoby jednají
jménem Spolku v rozsahu svého pověření samostatně.
Článek VII. - Představenstvo Spolku
1) Představenstvo tvoří:
a) Předseda;
b) dva místopředsedové;
c) členové do celkového počtu 7 osob.
2) Členy Představenstva mohou být pouze řádní členové Spolku.
3) Členy Představenstva volí Členská schůze na funkční období čtyři roky. Stejnou
funkci může fyzická osoba vykonávat pouze dvě po sobě jdoucí funkční období.
4) Činnost Představenstva řídí Předseda nebo pověřený místopředseda. Pro přijetí
rozhodnutí je potřeba nadpoloviční počet hlasů všech členů Představenstva. Hlas
Předsedy nebo pověřeného místopředsedy rozhoduje v případě rovnosti hlasů
přítomných členů Představenstva.
5) Představenstvo
a) řídí Spolek;
b) rozhoduje o vyloučení člena;
c) určuje formy a konkretizaci činnosti Spolku pro další období;
d) stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;
e) může v případě potřeby hlasovat per rollam.
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6) Navenek za Spolek jedná a podepisuje předseda Představenstva.
Článek VIII. - Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a schází se nejméně jednou ročně.
2) Členskou schůzi svolává Představenstvo Spolku. Členská schůze je
usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina řádných členů Spolku; nesejde-li
se usnášeníschopná Členská schůze, svolá Představenstvo Spolku nejpozději do
jednoho měsíce a ne dříve než za 7 dnů náhradní Členskou schůzi, která je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3) Představenstvo Spolku svolá Členskou schůzi také v případě, požádá-li o to
písemně nejméně 1/4 členů Spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v
žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba
souhlasu nadpoloviční většiny řádných členů. Počet hlasů členů Spolku je rovný.
V případě potřeby lze hlasovat i per rollam.
5) Členská schůze
a) schvaluje stanovy Spolku a jejich změny;
b) rozhoduje o zániku Spolku a o způsobu majetkového vypořádání po
zániku;
c) schvaluje volební a jednací řády, které stanoví podrobnosti ohledně
rozhodování Představenstva Spolku a Členské schůze, včetně podrobností
rozhodování per rollam;
d) volí Představenstvo Spolku a Kontrolní komisi;
e) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé
období a revizní zprávu.
Článek IX. – Tajemník
Tajemník je jmenován a odvoláván Představenstvem Spolku. Řídí činnost Kanceláře
Spolku, plní úkoly zadané Představenstvem a zajišťuje veškerou administrativní
agendu Spolku. Tajemník většinou není členem Představenstva a jeho jednání se
účastní jako stálý host s hlasem poradním.
Článek X. – Kancelář
Kancelář zajišťuje administrativní podporu spojenou s běžnou činností Spolku, pod
vedením Tajemníka plní úkoly stanovené Představenstvem.
Článek XI. – Kontrolní komise
1) Kontrolní komise kontroluje činnost Spolku, především její hospodaření a plnění
rozhodnutí Členské schůze.
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2) Funkční období členů Kontrolní komise je shodné s funkčním obdobím členů
Představenstva.
3) Kontrolní komisi tvoří 3 členové a ze svého středu volí předsedu. Kontrolní
komise připravuje revizní zprávy a návrh stanoviska k výroční zprávě o činnosti
Představenstva.
Článek XII. - Zásady hospodaření
1) Spolek je zřizován podle občanského zákoníku a zásady v těchto stanovách
neupravené se řídí tímto zákonem.
2) Financování Spolku se řídí právními předpisy platnými v ČR a rozpočtem
schváleným Členskou schůzí.
3) Spolek hospodaří se svým majetkem, který tvoří hmotné statky, případné
nehmotné statky a finanční prostředky. Činnost Spolku je financována z jeho
příjmů sdružených na společném bankovním účtu, které jsou převoditelné z roku
na rok. Tyto příjmy se vytvářejí z členských příspěvků, ze subvencí, darů,
dědictví, dotací, grantů a z výnosů vlastní činnosti v souladu s posláním a cíli
Spolku. Část příjmů je využívána na financování činnosti Kanceláře.
4) Nehospodářská a případná hospodářská činnost budou vedeny v odděleném
účetnictví.
5) Spolek za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Jednotliví členové
nezodpovídají za závazky Spolku, odpovídají ale za škody vzniklé jejich činností
v rozporu se stanovami a v rozporu s právními předpisy.
Článek XIII. - Zánik Spolku
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě
rozhodnutí Členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům
Spolku.
Článek XIV. - Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny hlasováním dne 16. 11. 2015.

V Brně dne 16. 11. 2015
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