
STANOVY Volt Česká republika, z. s.

Článek I.
Název, sídlo, právní postavení

1. Volt Česká republika, z. s. (dále jen “Volt“) je samo správný a dobro volný spolek členů –
fyzických osob ve smyslu § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občan ský zákoník (dále jen
„OZ“), sdružující své členy na demokratických principech.

2. Sídlem Volt je Praha.

3. Oficiálními symboly spolku jsou oficiální symboly Volt Europa A.I.S.B.L. (dále jen “Volt
Europa”), v podrobnostech stanoví jejich použití vnitřní předpis.

Článek II.
Účel, hlavní činnost, vedlejší hospodářská činnost Volt

1. Volt dle svých možností vytváří podmínky pro občanskou iniciativu zabývající se v
souladu s posláním Volt Europa:

a. podporou myšlenky Evropské unie;

b. demokracií a lidskými právy;

c. upevňováním myšlenky hlubší evropské integrace a spolupráce;

d. podporou tvorby panevropských politických stran a hnutí.

2. Jednotlivé části hlavní činnosti vykonává Volt dle svých možností, nikdo není oprávněn
domáhat se nabídky jakékoli z hlavních činností specifikova ných výše.

3. Volt může v přiměřené míře vyvíjet i příležitostnou výdělečnou činnost případně, na
zá kladě výslovného rozhodnutí členské schůze, též vedlejší hospodářskou činnost (§
217 odst. 2 OZ) pro získání finančních a hmotných prostředků na podporu své hlavní
činnosti, nikoliv však na úkor své hlavní činnosti. Příležitostná výdělečná činnost
spo čívá především v pronájmu majetku Volt; příležitostná výdělečná činnost nemá
charakter podnikání.

Článek III.
Členství ve Volt

1. Členství ve Volt je dobrovolné, individuální, nepřevoditelné a nemůže se stát
předmětem dědického práva.



2. Členem Volt se na požádání může stát každá fyzická osoba starší patnácti let
věku, která:

- Je členem Volt Europa s výjimkou zakládajících členů, ti se musí stát členy
Volt Europa nejpozději do 6 měsíců po vzniku Volt;

- uhradila zápisné a veškeré další splatné platby dle vnitřních předpisů Volt;

- zavázala se k plnění všech povinnosti konstituovaných Stanovami a ostatními
vnitřními předpisy.

3. O přijetí za člena Volt rozhoduje členská schůze na návrh předsednictva.

4. S přijetím nezletilého žadatele za člena Volt musí vyslovit souhlas alespoň jeden z jeho
zákonných zástupců (§ 32 odst. 2 OZ).

5. Podle rozsahu členských práv a povinností se ustanovují tyto druhy členství:

- mladší člen (člen do 18 let věku);

- řádný člen (člen od 18 let věku).

6. Mladší člen se dnem dosažení osmnáctého roku věku stává řádným členem.

Článek IV.
Zánik členství

1. Členství ve Volt zaniká podle §237-240 OZ, dále pak:

a. Nečinností trvající 12 po sobě jdoucích měsíců;

b. Vyloučením z důvodu opakovaných, nejméně trojnásobně po sobě jdoucích
porušení povinností vyplývajících pro člena ze Stanov nebo vnitřních
předpisů, přestože byl na první dvě porušení předsednictvem Volt
upozorněn;

c. Neuhrazením členského poplatku;

d. Zánikem členství ve Volt Europa;

e. Rozhodnutím členské schůze na návrh předsednictva o vyloučení.

2. Členská schůze může rozhodnout taktéž o podmíněném vyloučení člena na návrh
předsednictva.

3. Členství může být členovi i pozastaveno, a to v případech a s důsledky, které stanoví
vnitřní předpis.



4. Podrobnosti zániku členství stanoví vnitřní předpis.

Článek V.
Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má zejména právo

a. účastnit se činnosti spolku Volt;

b. hlasovat na členské schůzi a navrhovat a volit kandidáty do všech orgánů
Volt.

2. Řádný člen má nad rámec všeobecných práv dále právo, pokud je členem alespoň po
dobu 60 kalendářních po sobě jdoucích dnů být volen do všech orgánů Volt.

3. Každý člen má, kromě povinností stanovených na jiných místech těchto Stanov,
zejména povinnost znát a dodržovat Stanovy Volt a vnitřní předpisy Volt a Volt
Europa.

4. Každý člen má povinnost podřídit se disciplinární pravomoci předsednictva.

Článek VI.
Orgány Volt, členové orgánů

1. Orgány Volt jsou:

- členská schůze (nejvyšší orgán spolku);

- předsednictvo (statutární a disciplinární orgán spolku);

- kontrolní komise (kontrolní orgán spolku).

Podmínky členství v orgánech:

2. Předsednictvo a kontrolní komise jsou volenými orgány Volt.

3. Zánikem členství ve spolku zaniká i členství v orgánech spolku.

4. Člen orgánu může na svoji funkci rezignovat.

5. Člen orgánu může být odvolán členskou schůzí.

6. Člen může zastávat funkci jen jednoho z orgánů Volt.

7. Členem orgánu se nemůže stát rodinný příslušník již zvoleného člena voleného orgánu
(k pojmu rodinný příslušník viz čl. XI. odst. 1).



8. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu Volt, je povinen vykonávat ji s péčí
řádného hospodáře. Pokud tuto povinnost porušil, odpovídá za škodu podle vnitřního
předpisu.

9. Volt uzavře na své náklady za každého člena svého orgánu přiměřené komerční
pojištění jeho odpovědnosti za výkon volené funkce, a to v limitech a za podmínek
stanovených vnitřním předpisem.

10. Způsob a principy volby do jednotlivých orgánů Volt stanoví vnitřní předpis - zejména
Volební řád.

Článek VII.
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Volt.

2. Členská schůze se schází alespoň jednou ročně.

3. Člen Volt se může nechat zastoupit na jednání konkrétní členské schůze jiným řádným
členem Volt. Zastoupení je možné na základě zvláštní plné moci s úředním ověřením
pravosti podpisu. Každý člen může zastupovat pouze jednoho dalšího člena Volt.
Plnou moc lze udělit vždy pro zastupování na konkrétní členské schůzi, nikoli
generálně.

Svolávání řádné členské schůze

4. Informaci o svolání členské schůze zveřejňuje Volt na intranetu a osobní pozvánkou
každému členu odeslanou na email zřízený mu v rámci členství ve Volt Europa,
nejméně třicet dnů před jejím konáním.

5. Předsednictvo je povinno na pořad jednání členské schůze začlenit i body, které
navrhne nejméně 5 řádných členů, nebo pokud oprávněná osoba žádá členskou schůzi
o rozhodnutí o svých věcech. Tato žádost musí být podána nejpozději 20 dnů před
konáním členské schůze.

6. Má-li se na členské schůzi rozhodovat o změně Stanov či o přijetí nebo změně jiných
vnitřních předpisů Volt, součástí pozvánky musí být úplné znění předkládaného
návrhu a výzva k předkládání protinávrhů. Protinávrhy musí být doručeny
předsednictvu Volt nejméně 10 dnů před konáním členské schůze a předsednictvo je
povinno je zveřejnit na intranetu a informaci o vyvěšení rozeslat na emaily členů.

7. Členská schůze není oprávněna rozhodnout o jakékoli otázce, která není uvedena v
programu uvedeném v pozvánce. Podrobnosti stanoví jednací řád.



8. Členská schůze může proběhnout plně, nebo v jiném rozsahu i v online formě
prostřednictvím streamovacích služeb.V tom případě bude členům umožněna účast
formou online prezence. Podrobnosti stanoví Jednací řád.

Svolávání mimořádné a náhradní členské schůze a korespondenční hlasování

9. Volt může podle Jednacího řádu svolat mimořádnou, nebo náhradní schůzi.

10. Připouští-li to zákon a Jednací řád, může předsednictvo rozhodnout, že zjistí vůli
členské schůze ohledně konkrétní otázky formou korespondenčního hlasování
(hlasování per rollam).

Kvorum

11. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina řádných
členů a nevyžadují to stanovy jinak.

12. Pro rozhodování o změnách Stanov a vnitřních předpisů je pro usnášeníschopnost
potřebná účast minimálně 2/3 řádných členů.

13. Pro rozhodování o následujících zásadních rozhodnutích je pro usnášeníschopnost
potřebná účast minimálně 90 % řádných členů:

a. o transformaci Volt ze spolku na jinou právní formu;

b. o fúzi Volt s jinou právnickou osobu nebo jiných obdobných
organizačně-právních změnách;

c. o zrušení Volt a ustavení likvidátora.

Pravidla jednání

14. Podrobná pravidla jednání členských schůzí jsou zakotvena v Jednacím řádu.

Působnost

15. Členská schůze zejména:

a. nominuje a jmenuje kandidáty do volených orgánů Volt

b. má právo obracet se na veškeré orgány Volt

c. projednává a schvaluje účetní závěrku

d. projednává zprávu kontrolní komise o činnosti a výsledcích kontrol
hospodaření

e. projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období



f. projednává a schvaluje program činnosti Volt na další období

g. projednává návrhy, připomínky a stížnosti členů předložené členské schůzi

h. rozhoduje o dalších otázkách vyplývajících ze stanov a vnitřních předpisů

i. rozhoduje o zřízení pracovních skupin a komisí v rámci Volt.

16. Členská schůze si může vyhradit rozhodování i ve věcech, které podle těchto Stanov
náleží do působnosti jiného orgánu Volt.

17. Členská schůze může svěřit předsednictvu Volt rozhodování věcí ekonomického
charakteru spadajících standardně do její kompetence, nikdy však nemůže přenechat
předsednictvu Volt rozhodnutí o otázce, pro jejíž schválení vyžadují tyto Stanovy
kvorum vyšší než jen nadpoloviční většinu řádných členů.

Článek VIII.
Předsednictvo

1. Předsednictvo je statutárním a výkonným orgánem Volt.

2. Ze své činnosti se spolupředsedající osoby a předsednictvo zodpovídá členské schůzi a
jedná v souladu se stanovami a vnitřními předpisy.

3. Předsednictvo je pětičlenné a má dvouleté funkční období.

4. V době, kdy není ani jedna ze spolupředsedajících osob schopna svou funkci vykonávat
(nemoc, fyzická nepřítomnost atp.), zvolí zbývající členové předsednictva dočasnou
předsedající osobu zastupující obě spolupředsedající osoby.

5. Předsednictvo je kolektivní orgán, osoby oprávněné k právním jednáním jménem Volt
mohou Volt zavazovat toliko na základě a v souladu s rozhodnutím členské schůze,
resp. předsednictva jako kolektivního orgánu.

Zastupování Volt navenek

6. Jménem Volt navenek právně jedná a Volt právně relevantně zavazují vždy obě
spolupředsedající osoby společně v souladu s Hospodářským řádem.

Výkonné funkce předsednictva

7. V rámci své výkonné funkce předsednictvo řídí a organizuje chod Volt ve všech
oblastech, které nemá podle Stanov a vnitřních předpisů nebo svého výslovného
rozhodnutí ve své kompetenci členská schůze, a to vždy v souladu s pravidly přijatými
členskou schůzí, Stanovami a dalšími vnitřními předpisy Volt.



8. Mezi zasedáními předsednictva spolupředsedající osoby činí veškerá opatření,
která jsou nutná pro zajištění řádného chodu Volt, přitom spolupředsedající osoby
informují předsednictvo o své činnosti mezi zasedáními předsednictva.

Jednání předsednictva

9. Schůze předsednictva svolávají spolupředsedající osoby, a to podle potřeby, nejméně
však 4x v kalendářním roce.

10. Předsednictvo musí být svoláno, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.

11. Předsednictvo musí být svoláno též v případě, pokud by bylo třeba rozhodnout o věci,
která nesnese odkladu a nelze nebo není vhodné o ní rozhodnout formou per rollam.

12. Členové předsednictva jsou povinni aktivně se osobně podílet na jeho činnosti.
Členové předsednictva se účastní všech jeho jednání, ledaže jim v účasti brání důležité
osobní důvody.

13. Členové předsednictva mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění
úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.

14. Jednání předsednictva řídí spolupředsedající osoby, případně osoba jimi pověřená.
Předsednictvo je schopno usnášení při přítomnosti alespoň poloviny jeho členů. Pro
přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů předsednictva.

15. O každém svém jednání předsednictvo vyhotoví bez zbytečného odkladu zápis, který
zveřejní na intranetu Volt.

16. Jednání předsednictva může proběhnout i v online formě prostřednictvím
streamovacích služeb, případně je-li pro konkrétního člena nemožné se z objektivních
důvodů dostavit na jednání. V tom případě bude členovi umožněna účast formou
online prezence.

17. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.

Rozhodování per rollam

18. Předsednictvo může konkrétní otázku rozhodnout hlasováním per rollam podle
Jednacího řádu. Korespondenční způsob hlasování nemůže nahrazovat zasedání
předsednictva.

Působnost předsednictva

19. Předsednictvo je výkonným orgánem Volt v době mezi konáním členských schůzí a
vykonává pravomoci, které nejsou svěřeny členské schůzi nebo kontrolní komisi.

20. Předsednictvo zejména:



a. rozhoduje o všech otázkách týkajících se běžné činnosti Volt, pokud
nejsou vyhrazeny do rozhodovací pravomoci členské schůze, činí veškerá
opatření potřebná k zajištění řádné činnosti Volt;

b. svolává členskou schůzi;

c. vyhotovuje pro členskou schůzi zprávu předsednictva o činnosti a
hospodaření Volt;

d. navrhuje členské schůzi program činnosti Volt na následující období;

e. navrhuje členské schůzi výši členských příspěvků

f. navrhuje členské schůzi zapojení Volt do svazů, thinktanků a organizací;

g. navrhuje členské schůzi vyloučení členů (čl. IV. odst. 1 písm. b) Stanov);

h. navrhuje členské schůzi ukládání disciplinárních opatření dle příslušného
vnitřního předpisu;

i. zajišťuje vedení účetnictví Volt;

j. zajišťuje zpracovávání účetních závěrek a obdobných výkazů;

k. zajišťuje zpracovávání daňových přiznání a včasné plnění daňových
povinností Volt;

l. spravuje majetek Volt;

m. v mezích vyplývajících ze Stanov, z rozhodnutí členské schůze a vnitřních
předpisů vydáva ných členskou schůzí a zákonných předpisů vydává, mění či
ruší vnitřní předpisy pro provoz Volt, když to uloží zákon nebo vyžádá nutná
provozní potřeba Volt, takto přijatý předpis musí schválit nejbližší členská
schůze, jinak zaniká;

n. rozhoduje o ukončení členství pro nezaplacení členských příspěvků podle
obecně závazných předpisů a vnitřních předpisů;

o. zajišťuje další činnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
vnitřních předpisů Volt a rozhodnutí členské schůze;

p. vede evidenci členů Volt. Podrobná pravidla jsou zakotvena ve vnitřních
předpisech;

q. rozdělení jednotlivých agend mezi konkrétní členy předsednictva určí vnitřní
předpis.



Článek IX.
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je nezávislým kolektivním kontrolním orgánem Volt.

2. Kontrolní komise má tři členy.

3. Ze své činnosti se kontrolní komise zodpovídá členské schůzi a jedná v souladu se
stanovami a vnitřními předpisy.

4. Kontrolní komise má dvouleté funkční období.

Působnost kontrolní komise

5. Kontrolní komise dohlíží na hospodaření Volt a plnění podmínek schváleného
rozpočtu, prověřuje je a předkládá kontrolní zprávy o činnosti předsednictva spolu s
kontrolou hospodaření (včetně kontroly roční účetní závěrky a inventarizace majetku)
členské schůzi.

6. Kontrolní komise upozorní členskou schůzi na jakékoli existující nebo hrozící porušení
právního předpisu vztahujícího se k činnosti Volt, Stanov nebo jiných vnitřních
předpisů, jestliže by k němu mělo dojít rozhodnutím členské schůze Volt.

7. Kontrolní komise kontroluje, zda je majetek Volt využíván účelně, úsporně a šetrně.

8. Kontrolní komise přijímá a projednává připomínky, stížnosti a návrhy členů Volt, které
nebyly uspokojivě řešeny předsednictvem, navrhuje předsednictvu nebo členské
schůzi řešení.

Oprávnění kontrolní komise

9. V rozsahu působnosti kontrolní komise je oprávněn její pověřený člen nahlížet do
dokladů Volt a požadovat od členů předsednictva, zaměstnanců nebo osob
spolupracujících s Volt na smluvní bázi vysvětlení k jednotlivým záležitostem Volt.

10. Členové Volt jsou povinni poskytnout pověřenému členu při oprávněném výkonu
kontrolní činnosti rozumně požadovatelnou součinnost.

11. Předsednictvo při uzavírání kontraktů s třetími osobami zahrne, bude-li to podle
okolností možné, do příslušného smluvního dokumentu též povinnost smluvního
partnera v rozumné míře spolupracovat se členy kontrolní komise při výkonu jejich
kontrolních pravomocí.

12. V naléhavých případech může kontrolní komise rozhodnout o svolání mimořádné
členské schůze a žádat předsednictvo, aby svolání mimořádné členské schůze



zorganizovalo. Předsednictvo je v takovém případě povinno mimořádnou
členskou schůzi svolat nejpozději do 30 dnů od předání písemného požadavku, na
pořadu jednání musí být vždy též body určené kontrolní komisí.

13. Členové kontrolní komise jsou oprávněni účastnit se jednání předsednictva podle své
úvahy, účelem je mj. kontrola činnosti předsednictva.

14. Kontrolní komise může navrhnout v odůvodněných případech členské schůzi použít
některé z disciplinárních opatření dle Stanov a příslušného vnitřního řádu.

Jednání kontrolní komise

15. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Kontrolní
komise se musí sejít, navrhne-li to kterýkoli člen.

16. Kontrolní komise je schopná usnášení při přítomnosti všech jejích členů. Výkon funkce
je osobní, člen kontrolní komise se nemůže nechat zastoupit.

17. Pro přijetí rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů kontrolní
komise.

18. Kontrolní komise může konkrétní otázku rozhodnout hlasováním per rollam podle
vnitřních řádů.

19. O každém svém jednání kontrolní komise vyhotoví bez zbytečného odkladu zápis,
který zveřejní na intranetu Volt. Ze zápisu musí být patrny veškeré podstatné
skutečnosti, které byly projednávány, způsob rozhodnutí o řešených otázkách, u
zásadních záležitostí též o důvodech, které vedly ke způsobu rozhodnutí.

Článek X.
Zánik Volt

1. Volt zaniká výmazem z veřejného rejstříku na základě:

- rozhodnutí členské schůze o dobrovolném zrušení spolku nebo o jeho
přeměně (změna právní formy, fúze, rozdělení);

- rozhodnutí soudu o zrušení spolku ze zákonem stanovených důvodů.

2. Zanikne-li spolek rozhodnutím členské schůze bez právního nástupce, rozhodne
členská schůze o ustanovení likvidátora a principech likvidace.

3. Likvidační zůstatek po odečtení dotací určených k vrácení (čistý majetkový zůstatek,
jak vyplynul z likvidace) bude rozdělen rovným dílem mezi žijící fyzické osoby, které
byly řádnými členy Volt ke dni rozhodnutí členské schůze o zrušení spolku s likvidací a



vznesly nárok na výplatu alikvotní části likvidačního zůstatku písemně k rukám
likvidátora nejpozději do 90 dnů po vstupu Volt do likvidace. Nárok na výplatu
likvidačního zůstatku je předmě tem dědického práva.

4. Pokud řádný člen Volt nevznesl včas a řádně nárok na výplatu alikvotní části
likvidač ního zůstatku, poukáže na něj připadající podíl likvidátor na účet Volt Europa.

Článek XI.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná a prozatímní orgány

1. Pokud tyto Stanovy užívají pojem “rodinný příslušník“, myslí se tím příbuzný v řadě
přímé, sourozenec a manžel nebo partner (podle zákona o registrovaném partnerství),
osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu nejméně jeden rok trvale žijí.

2. Člen ručí za závazky Volt jen do výše svých splatných a neuhrazených členských
pří spěvků.

3. V otázkách neupravených těmito Stanovami řídí se činnost Volt zejména ustanoveními
občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.), zákona o obchodních korporacích (z. č.
90/2012 Sb.) a dalšími relevantními obecně závaznými právními předpisy.

4. První řádná Členská schůze, která rozhodne o obsazení orgánů spolku tak, jak
předvídají tyto Stanovy, bude svolána nejpozději do 31. 3. 2021. Do té doby bude
vykonávat funkci statutárního orgánu Volt prozatímní předsednictvo složené ze třech
spolupředsedů, kteří zastupují Volt navenek vždy společně a společně též musí jednat.
Žádný ze spolupředsedů není oprávněn jednat jménem Volt sám. Tento prozatímní
orgán je též pověřen přípravou první řádné Členské schůze. Do konání první řádné
Členské schůze též nebudou ustaveny jiné orgány Volt. Kontrolní komise, stejně jako
jiné řádné orgány, bude zvolena až první řádnou Členskou schůzí.

5. Prvními spolupředsedy jsou:

a. Adam Hanka, nar. 27. 2. 1989, bytem Žitná 662, 460 06 Liberec, Liberec VI –
Rochlice;

b. Jan Klátil, nar. 23. 10. 1989, bytem Harantova 2240/47, 397 01 Písek -
Budějovické předměstí;

c. Richard Fluxa, nar. 3. 7. 2000, bytem Litoměřická 834/19d, 190 00 Praha 9 –
Prosek.

6. Na těchto stanovách se shodli dne 5. 12. 2020:



a. Adam Hanka, nar. 27. 2. 1989, bytem Žitná 662, 460 06 Liberec, Liberec
VI – Rochlice;

b. Jan Klátil, nar. 23. 10. 1989, bytem Harantova 2240/47, 397 01 Písek -
Budějovické předměstí;

c. Richard Fluxa, nar. 3. 7. 2000, bytem Litoměřická 834/19d, 190 00 Praha 9 –
Prosek.

V Praze dne 5. 12. 2020

____________________________ ____________________________

Adam Hanka Jan Klátil

____________________________

Richard Fluxa


