
STANOVY sdružení Linux v Brně

Čl. I

Základní ustanovení
1. Název sdružení je Linux v Brně (dále jen „sdružení“) a sdružení funguje jako organizační složka 

obecně prospěšné společnosti Liberix (dále jen „společnost“).

2. Stanovy sdružení detailně upravují interní pravidla pro fungování tohoto sdružení.

3. Další základní ustanovení konkretizuje směrnice ukotvující sdružení ve strukturách společnosti (dále 
jen „směrnice“).

Čl. II

Cíle činnosti
1. Sdružuje uživatele a příznivce open source software a operačních systémů GNU (resp. GNU/Linux).

2. Spolupracuje s českou i mezinárodní komunitou.

3. Propaguje GNU/Linux a další svobodný software a informuje o něm širokou veřejnost.

4. Zprostředkovává bezplatnou a profesionální podporu uživatelům.

5. Získává finanční prostředky sloužící k naplňování cílů sdružení.

6. Sdružení nesmí sledovat dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s Ústavou ČR a 
zákony České republiky ani takovými způsoby, které Ústavu ČR a zákony České republiky 
obcházejí.

7. Další formy a konkretizace činnosti podléhá schválení ředitelem společnosti Liberix o.p.s. a stanoví ji 
členská schůze.

Čl. III

Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou členská schůze, rada a předseda.

Čl. IV

Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Řádná členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Informace o termínu, místu konání a 
navrhovaném programu musí být zveřejněny na webových stránkách sdružení a rozeslány všem 
členům elektronickou nebo klasickou poštou nejpozději 14 dní před navrhovaným termínem konání.

3. Členskou schůzi svolává rada sdružení.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení.

5. Není-li řádná členská schůze usnášeníschopná, svolá rada sdružení nejpozději do jednoho měsíce 
(ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet 
přítomných členů.

6. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 



nadpoloviční většiny přítomných členů, není-li v těchto stanovách nebo ve směrnici stanoveno jinak.

7. Rada sdružení svolá mimořádnou členskou schůzi vždy, požádá-li o to písemně (a to i elektronickým 
způsobem e-mailem) alespoň jedna třetina členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v 
žádosti uvedena lhůta pozdější.

8. Členská schůze:

a) schvaluje stanovy sdružení včetně jejich změn – k přijetí těchto rozhodnutí je zapotřebí 
dvoutřetinové většiny přítomných členů.

b) na řádné členské schůzi volí radu sdružení pro následující období z řad členů sdružení, kteří jsou 
přítomni a se svou nominací na členství v radě vysloví souhlas.

c) na řádné členské schůzi schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období dle návrhu 
rady.

d) rozhoduje o vyloučení člena sdružení – k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové 
většiny přítomných členů.

e) má právo odvolat radu anebo její část – k přijetí těchto rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové 
většiny přítomných členů.

f) navrhuje řediteli společnosti úpravy a rozšíření předmětu činnosti sdružení.

g) rozhoduje o zániku sdružení – k přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny 
přítomných členů.

Čl. V

Rada
1. Rada sdružení je pětičlenná.

2. Funkčním obdobím rady je období mezi řádnými členskými schůzemi.

3. Na svém prvním zasedání zvolí rada ze svého středu předsedu sdružení, který následně jmenuje z 
řad členů rady místopředsedu sdružení.

4. Činnost rady sdružení řídí předseda sdružení, který také svolává její zasedání.

5. Rada sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi.

6. Zasedání rady je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

7. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je 
rozhodující hlas předsedy sdružení.

8. Člen rady může kdykoli z této funkce odstoupit.

9. Pokud počet členů rady klesne pod 50 % počtu stanoveného v bodu IV.1, bude sdružení řídit 
předseda

10. Schůze rady sdružení je volně přístupná všem členům sdružení.

11. Rada sdružení:

a) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení.

b) jmenuje pokladníka sdružení, který musí se společností před převzetím pokladny sepsat dohodu 
o odpovědnosti za svěřený majetek.

c) připravuje a předkládá zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období, případné změny 
stanov, návrh cílů další činnosti atd..

d) o své činnosti informuje na internetových stránkách sdružení.

e) na řádné členské schůzi předkládá ke schválení zprávu o činnosti a hospodaření za minulé 
období.



Čl. VI

Předseda sdružení
1. Předseda sdružení (případně místopředseda sdružení) zastupuje sdružení a jedná navenek jeho 

jménem.

2. Předseda zastupuje sdružení také při jednáních s ředitelem společnosti, kterého je také povinen 
neprodleně informovat o všech důležitých otázkách chodu sdružení.

3. Předsedu sdružení může ze závažných důvodů odvolat ředitel společnosti, přičemž takový krok musí 
písemně odůvodnit radě sdružení.

4. Místopředseda sdružení přebírá funkce předsedy sdružení:

a) Do zvolení nového předsedy radou, pokud původní předseda odstoupí, je odvolán z funkce, 
zemře nebo z jiného důvodu pozbude své funkce.

b) Po dobu, kdy na něj předseda deleguje své pravomoci, což provede buď písemně nebo tuto 
skutečnost oznámí jinou formou nadpoloviční většině členů rady.

c) Po dobu, kdy na něj deleguje pravomoci předsedy ředitel společnosti z důvodu, že pobyt 
předsedy nebude znám žádnému ze zbývajících členů rady ani řediteli společnosti anebo po 
dobu více než jednoho týdne nebude předseda reagovat na nejméně tři pokusy o osobní nebo 
elektronický kontakt obvyklým způsobem ze strany zbývajících členů rady nebo ředitele 
společnosti. Toto delegování provede ředitel společnosti buď písemně nebo tuto skutečnost 
oznámí jinou formou nadpoloviční většině členů rady.

5. Pokud sdružení nemá předsedu ani místopředsedu a počet členů rady je menší než 50 % počtu 
stanoveného v dobu IV.1, jmenuje ředitel společnosti nového předsedu sdružení, který svolá do 
jednoho měsíce od svého jmenování členskou schůzi a v jejím rámci zajistí ustavení nové rady.

Čl. VII

Členství ve sdružení
1. Členství ve sdružení je zcela dobrovolné, přihlášku do sdružení podává tedy budoucí člen sdružení 

naprosto dobrovolně a zároveň může ze sdružení kdykoli svobodně vystoupit.

2. Členství vzniká rozhodnutím rady o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky a dokladů o 
splnění podmínek členství určených směrnicí.

3. Členem sdružení na určitý rok může být fyzická i právnická osoba (bez ohledu na trvalé bydliště 
fyzické osoby nebo místo podnikání právnické osoby), která věnuje Liberixu o.p.s. za účelem rozvoje 
sdružení Linux v Brně nevratný dar v hodnotě alespoň 100,-- Kč (slovy: jednosto korun českých).

4. Člen je povinen jakoukoli změnu údajů uvedených v přihlášce neprodleně písemně oznámit radě 
sdružení. Členové sdružení souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 
zákon o ochraně osobních údajů. Osobní údaje členů sdružení budou využity pouze pro evidenční 
účely a zároveň budou zabezpečeny a chráněny před zneužitím třetími osobami.

5. Členství zaniká:

a) doručením oznámení člena o svobodném a dobrovolném vystoupení ze sdružení radě sdružení 
(písemnou formou poštou anebo elektronickou formou e-mailem).

b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena.

c) nezaplacením nevratného daru ve dvou po sobě následujících letech.

d) úmrtím člena sdružení, zánikem právnické osoby, zánikem sdružení.

6. V případě zániku členství nemá bývalý člen nárok na vrácení darů poskytnutých ve prospěch 
sdružení a přestává být členem všech orgánů sdružení, ve kterých působil.

7. Člen má právo:

a) účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován.

b) účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen.



c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení.

d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.

8. Člen má povinnost jednat v souladu s cíli sdružení a dodržovat směrnici, tyto stanovy a další 
relevantní interní pravidla společnosti.

Čl. VIII

Zásady hospodaření sdružení
1. Obecné zásady hospodaření sdružení včetně způsobu vedení účetní evidence se řídí vnitřními 

předpisy společnosti a obecně platnými právními předpisy.

2. Hlavními zdroji příjmů sdružení budou dary, dotace a granty, které budou používány výhradně na 
obecně prospěšnou činnost sdružení.

3. Dalšími zdroji příjmů mohou být výnosy z doplňkové činnosti, která je v souladu s cíli sdružení a 
společnosti, zejména pak prodej reklamních a propagačních předmětů, příruček a jiných tiskovin a 
reklamního prostoru na serverech sdružení.

4. Náklady sdružení musí bezprostředně souviset s činností sdružení nebo zajištěním a udržením 
příjmů stanovených v bodech VII.2. a VII.3..

5. O využití majetku sdružení rozhoduje předseda sdružení. Operace, u nichž lze očekávat náklady 
vyšší než 5 000 Kč podléhají jednomyslnému schválení radou sdružení. Operace, u nichž lze 
očekávat náklady vyšší než 10 000 Kč podléhají schválení ředitelem společnosti.

6. Hospodaření sdružení nesmí vést k zadlužení sdružení.

7. Za hospodaření sdružení je plně zodpovědný předseda sdružení.

Čl. IX

Ostatní ustanovení
Další ustanovení jež nelze jinam zařadit, řeší interní příkazy sdružení, vydávané radou sdružení.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnost dne 5.5.2008.
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