Článek III.
Činnost spolku

STANOVY
Českého a Slovenského spolku pro simulaci

Hlavní činnost Spolku směřuje k naplnění účelu
popsaného v čl. II. Tento účel je naplňován
prostřednictvím hlavních činností, kdy Spolek
zejména:

Článek I.
Základní ustanovení

1. zastupuje a hájí dohodnuté společné zájmy
svých členů a jejich sdružení vůči vnějším
subjektům v tuzemsku i v zahraničí,
2. organizuje dohodnuté společné akce,
3. plní funkci koordinačního, iniciačního a
konzultačního fóra svých členů,
4. poskytuje dohodnuté služby svým členům.

1. Název spolku: Český a Slovenský spolek pro
simulaci (dále též Spolek nebo jen ČSSS;
anglicky: Czech and Slovak Simulation Society)
2. Sídlo spolku: Novotného lávka 5, Praha 1,
PSČ 110 00.
3. ČSSS je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a
násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je
právnickou osobou způsobilou k právnímu
jednání.
4. ČSSS je společnou odbornou sekcí České
vědeckotechnické společnosti pro aplikovanou
kybernetiku a informatiku (ČVTS AKI) a
pre aplikovanú
Slovenskej
spoločnosti
kybernetiku a informatiku (SSAKI).
5. ČSSS je samostatné nepolitické dobrovolné
sdružení fyzických a právnických osob
ztotožňujících se s účelem a zaměřením Spolku.
6. Podle svobodně vyjádřené vůle svých členů
vstupuje ČSSS do svazků s jinými
vědeckotechnickými nepolitickými subjekty v
tuzemsku i v zahraničí.

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí Spolek dále
činnosti vedlejší, zejména:
1. spravuje společný majetek,
2. organizuje nebo spoluorganizuje odborné akce
(workshopy, konference apod.),
3. podporuje činnosti v oblastech popsaných v čl.
II,
4. pro společné potřeby svých členů zakládá
obchodní společnosti a vstupuje do dalších
obchodních společností, spolků a jiných
subjektů.

Článek IV.
Členství ve Spolku, práva a povinnosti členů
Článek II.
Účel Spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem
Spolku se může stát:

Účelem spolku je usilovat o metodologický a
technický rozvoj v oblasti simulace systémů,
jakožto specifické formy procesu poznávání,
usilovat o rozvoj v oblasti počítačového
modelování a simulací, vědecko-technických
výpočtů a příbuzných oborů. Účelem spolku je
rovněž posilovat ve svých členech cítění stavovské
sounáležitosti a morální a profesionální
odpovědnosti za výsledky své činnosti, poskytovat
jim možnosti k dalšímu vzdělávání a výměně
zkušeností i poznatků, poskytovat jim možnosti k
svobodnému sdružování ke společné tvůrčí práci, a
obhajovat oprávněné zájmy svých členů
souvisejících s posláním Spolku.

a. každá fyzická osoba starší 18 let, bez
rozdílu pohlaví, vyznání, politického a
sociálního zařazení, národnosti, rasy a
státní příslušnosti. Členství se váže na
osobu člena, je nepřevoditelné na jinou
osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.
b. právnická osoba nepolitického charakteru
působící v oblasti odborného zaměření
Spolku.
2. O členství ve Spolku se zpravidla uchází
registrací na základě členské přihlášky a
zaplacením členského poplatku. Členský
poplatek lze platit individuálně, nebo
kolektivně (například za všechny členy dané
právnické osoby apod.). O přijetí za člena
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Spolku rozhoduje libovolný člen předsednictva
Spolku.
3. Členství ve Spolku zaniká:
• dobrovolným vystoupením člena,
• úmrtím člena,
• vyloučením člena za neplnění členských
povinností,
• zánikem Spolku.

5.

4. Práva člena Spolku:

6.

• zúčastňovat se valné hromady Spolku,
• podílet se na všech formách činnosti Spolku,
• využívat výhod vyplývajících z členství ve
Spolku (například snížené vložné, přednost
v účasti na akcích Spolku, bezplatné
informační a konzultační služby Spolku aj.),
• podávat připomínky, stížnosti a návrhy k
činnosti Spolku,
• volit a být volen či jmenován do orgánů
Spolku.

7.

5. Povinnosti člena Spolku:

8.

• dodržovat stanovy a jednací řád Spolku,
• platit příspěvky ve stanovené výši a termínu,
• informovat o změně svých kontaktních
údajů,
• hájit zájmy Spolku a jeho členů a svým
jednáním a činností přispívat k dobrému
jménu Spolku v ČR i v zahraničí,
• podle svého nejlepšího vědomí a svědomí
vykonávat funkce, do kterých byl zvolen či
jmenován.
6. Členové spolku neručí za případné dluhy
Spolku.

9.

Článek V.
Orgány Spolku

předsednictvem Spolku nejméně jednou za dva
roky nebo jinak podle potřeby, mimořádně pak
na žádost nejméně třetiny členů Spolku, a to
alespoň 15 dnů před konáním valné hromady.
Valné hromady volí ze svých členů na období
pěti let předsednictvo Spolku. Předsednictvo
tvoří zpravidla předseda, místopředseda, 5 až
10 členů. Je-li zvolený předseda výboru členem
ČVTS AKI, je místopředseda zpravidla volen
ze členů výboru ze SSAKI a naopak.
Zasedání valné hromady se může konat i
formou dílčích valných hromad. V tom případě
se všechna zasedání musí konat během dvou
týdnů od konání první dílčí valné hromady. Pro
schopnost usnášet se a pro přijímání usnesení
se zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají.
Zasedání valné hromady nebo dílčí valné
hromady se může konat i elektronicky na dálku,
například formou online videokonference,
telekonference, nebo e-mailové komunikace.
V případě e-mailové komunikace se stanovuje
lhůta jednoho týdne na vyjádření se k bodům
zasedání valné hromady.
Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li
se jejího zasedání alespoň třetina všech členů
Spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů
účastnících se zasedání; každý člen má jeden
hlas.
Není-li valná hromada na svém zasedání
schopna usnášet se, může statutární orgán nebo
ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou
pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od
předchozího zasedání valnou hromadu na
náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé,
že se jedná o náhradní zasedání valné hromady.
Náhradní zasedání valné hromady se musí
konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na
který bylo zasedání valné hromady předtím
svoláno. Na náhradním zasedání může valná
hromada jednat jen o záležitostech zařazených
na pořad předchozího zasedání. Usnesení může
přijmout za účasti libovolného počtu členů.

Orgány Spolku jsou
•
•

valná hromada Spolku,
předsednictvo Spolku (též výbor Spolku).

Článek VI.
Působnost orgánů Spolku
1. Valná hromada Spolku rozhoduje o všech
důležitých věcech týkajících se spolku,
zejména:
• schvaluje stanovy a jednací řád Spolku a
jejich změny,

1. Valná hromada Spolku je nejvyšším orgánem.
2. Předsednictvo Spolku je statutárním orgánem.
3. Valnou hromadu Spolku tvoří všichni členové
Spolku.
4. Valné hromady jsou svolávány k zasedání
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• schvaluje
pravidla
pro
využívání
společného majetku ve správě Spolku a pro
služby Spolku,
• volí a odvolává předsednictvo Spolku,
• hodnotí a schvaluje činnost předsednictva,
• přijímá rozhodnutí o zániku Spolku.

(bez podpisového práva) rovněž předsedou
zmocněný člen Spolku, pouze však za účelem a
k úkonu, ke kterému byl zmocněn.
Článek VI.
Hospodaření Spolku

2. Předsednictvo Spolku zejména:
• reprezentuje spolek navenek,
• je povinno svolávat zasedání valné
hromady Spolku,
• je oprávněno jednat za Spolek ve všech
věcech, zejména pak je oprávněno
rozhodovat o otázkách spojených s
fungováním spolku, včetně dispozic s jeho
majetkem, s výjimkou majetku nemovitého,
• zajišťuje činnost v období mezi zasedáními
valné hromady v souladu s jejími
usneseními,
• schvaluje rozpočet Spolku a výsledky jejího
hospodaření,
• schvaluje výši členských příspěvků na
činnost Spolku,
• předkládá valné hromadě zprávy o činnosti,
• projednává
a
schvaluje
projekty
podnikatelské činnosti Spolku a řídí jejich
realizaci,
• projednává a uzavírá dohody o spolupráci
Spolku s jinými odbornými společnostmi a
institucemi,
• spravuje majetek Spolku a nakládá s ním
tak, aby se zajistila činnost Spolku,
• volí ze svých řad předsedu a místopředsedu
Spolku,
• pověřuje ze svých řad člena, který vede
agendu valné hromady Spolku,
• pověřuje ze svých řad člena, který archivuje
zápisy ze zasedání valné hromady Spolku,
• pověřuje ze svých řad člena, který spravuje
seznam všech členů Spolku. Zápisy do
seznamu i výmazy ze seznamu provádí
pověřený člen. Seznam členů není veřejný.
Nahlížet do seznamu členů mohou členové
předsednictva. Seznam členů může být
uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří
jsou v něm zapsáni; při uveřejnění
neúplného seznamu členů musí být z něho
patrné, že je neúplný.

Hospodaření Spolku se řídí obecně platnými
právními předpisy, jakož i pravidly a rozpočtem
schváleným valnou hromadou Spolku.
Činnost Spolku je financována zejména:
• z podílu na výnosu společného majetku ve
správě Spolku,
• z podílu na výnosu na společných akcích,
• z členských příspěvků,
• z dotací, subvencí, grantů a darů od vnějších
subjektů.
Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování
cílů Spolku v souladu s jeho činností podle těchto
stanov a rozpočtem spolku.

Článek VII.
Zánik spolku
V případě zániku spolku se s likvidačním
zůstatkem nakládá ve smyslu ustanovení § 272 a
násl. zák. č. 89/2012 Sb. Likvidační zůstatek lze
bezplatně převést na jinou/jiné právnickou
osobu/osoby neziskového charakteru, jejíž cíle jsou
blízké cílům Spolku, nebo na vzdělávací
instituci/instituce.

Článek VIII.
Zvláštní a přechodná ustanovení
1. Tyto stanovy mohou být změněny pouze
usnesením valné hromady Spolku.
2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení
valnou hromadou Spolku.

3. Za Spolek navenek jedná předseda Spolku,
místopředseda Spolku, nebo alespoň 2 členové
předsednictva Spolku. Za spolek může jednat
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