Stanovy spolku Cizinec neni otrok z.s.
Hlava I.

Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Cizinec neni otrok z.s.
2. Sídlo spolku: Praha
Hlava II.
Právní postavení spolku
Spolek je nezávisláý, dobrovolný, otvřený a nepolitický. Spolek je pravnickou
osobou, založenou podle zákona č 89/2012 Sb., (Nového občanského zakoníku).

Hlava III.
Cile spolku
1. Účelem a hlavní činností spolku je zajištění informovanosti cizinců
pobývajících v České republice o zdravotním pojištění, sociálním zajištění,
cizinců, osvětová činnost, omezení nekalých praktik pojišťovacích
zprostředkovatelů, a zaměstnavatelů, zájmových skupin v rámci pojištění
a pobytu cizinců.
2. Při zajišťování hlavní činnosti spolku plní spolek tyto hlavní úkoly:
a) informuje odbornou a laickou veřejnost prostřednictvím informačních
materiálů, publikací, tiskových konferencí, televizních pořadů apod.
o zdravotním pojištění cizinců;
b) organizuje semináře a vzdělávací akce se zaměřením na zdravotní pojištění
cizinců;
c) zpracovává odborné analýzy, posudky a stanoviska týkající se zdravotního
pojištění cizinců, a zaměstnaní cizinců;
d) zajišťuje veřejné průzkumy ohledně problematiky cizinců, resp. zdravotního
pojištění cizinců, a zaměstnaní;
e) vytváří a organizuje semináře zejména pro cizince, zaměřené na problematiku
zdravotního pojištění cizinců, a zaměstnávaní;
f) komunikuje se státní správou a samosprávou;
g) navrhuje a komentuje legislativu.

j) zajištění pravní pomoc u všech soudu ČR., a u všech
staních organizace (ČSÚ, ČK, ČÚZK, EP, OÚ, MD, MF, OSN, MPSU, MěÚ,
MZ, MM, IZS, ISVS,FÚ, PČR, ČSSZ, MVČR, ZP, ŽU,UP.)

Hlava IV.

Členství
1. Členem spolku se může stát osoba starší 18 let, která souhlasí se
stanovami a cíli spolku
2. Člennství ve spolku je dobrovolné.
3. O přijetí člena rozhoduje předsda na základě písemné přihlášky. Členství
vzníká dnem přijetí
za člena přesedou.
4. Členství zaníká:
a) úmtim člena
b) písemným vystoupením adresovaným předsedovi
spolku
c) záníkem spolku
d) vyloučením člena písemným rozhodnutím předsedy
5. Člen má právo zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

podílet se na činnosti spolku
volit a být volen do orgánů spolku
obracet se na orgány s podněty a stížnostmi
účastnit se činnosti členské schůze
byt informován o činnosti spolku

6. Členje povinen zejména:
a)
b)
c)
d)

dodržovat stanovy spolku
platit členský příspevek, je-li stanoven
zdržet se aktivit, které mohou poškodit spolek
podilet se na plnění cílů spolku

Hlava V.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) předseda spolku
b) členská schůze
Hlava VI.
Předseda spolku

Statutárním orgánem spolku je predseda spolku. Předsedu spolku volí a
odvolává členská schůze. Funkční období předsedy spolku je petileté.
Předseda spolku zejména jedná jmeném spolku navenek, vypracovává
koncepci hospodaření, řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze,
rozhoduje o přijetí a vyloučení členů spolku.
Funkce přesedy spolku zejména zaniká písemným prohlášením adresovaným
spolku, odvoláním ze strany členské schůze, smrtí. V případě, že předseda
spolku není zvolen nebo není schopen vykonávat svůj mandát, přejímá jeho
Funkci určený člen spolku, kterého pověří ostatní členové spolku na zasedání
členské schůze. Předsada spolku je oprávněn pověřit kteréhokoliv člena spolu
výkonem libovoné funkce, která spadá do jeho působnosti.
prvního předsedu spolku jmenuji zakladatelé.

Prvním předsedou spolku byl jmenován Yroslav Chepa, nar. 13.04.1985,
bytem v. Ilnica, Iršavský rajon, Zakarpatká oblast, Ukrajina.

Hlava VII.
Čestný předseda

Na náývrh výboru může předseda jmenovat z členů spolku nebo ostatních osob
Čestného předsedu. Funkce čestného předsedy je reprezentativní.

Hlava VIII.

Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové
spolku.
2) Do působnosti členské schůze patří:
a) Shvalování stanov a jejich změn
b) Volba a odvolaní předsedy spolku
c) Stanovení členských přespěvků
d) Schvavovaní rozpočtu a hospodaření spolku
e) Projednávaní zprávy o činnosti spolku
3) Členskou schůzi svolává nejméně jednou ročně předseda spolku,
případně kterýkoliv člen spolku, zdůvodní-li v pozvánce důvod pro
svolaní.
Členská schůze se jedna také, požádá-li o to písemně nejméně jedna
třetina členů spolku a to nejpozději do třiceti dnů od požádání.
4) Rozhodnutí členské schůze se přijímá hlasováním Rozhodnuti je přijato,
pokud je pro návrch nadpoloviční většína přítomných hlasů. Stanovy
spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných. Členská
Schůze je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina
všech členů swpolku.
Hlava IX.
Společná ustanovení o činnosti spolku
Funkce ve všech orgánech spolku jsou čestné a maji být vykonávány
řádně a svědomitě. Zakladní finanční zdroje spolku tvoří zejmena dary,
případě členské příspěvky. K plnění cílů spolku může členská schůze
schvalit jednorázové, čí pravidelné členské přispěvky. Každý člen
spolku má právo na požádání nahlížet do účetnictví a pořizovat si z nej
opisy či výpisy.
Spolek lze zrušit rozhodnutím členské schůze, pro které je třeba souhlasu

Nejméně nadpoloviční většiny všech členů spolku. Zrušení spolku se řídí
Zákonnym ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. a to ust.§ 269 a násl.
Likvidační zůstatek, pokud bude existovat, se převede na jiný neziskový
Subjekt se stejným nebo podobným předmětem činnosti.
Záležitosti neupravené stanovaní se řídi platným pravním řádem ČR.
Zakladatelé tímto prohlašují, že se shodli na obsahutěchto stanov, jakož
i na výkonu funkce předsedy a členů výboru na důkaz čehož připojují své
podpisy.
V Praze dne 18.02.2020

Yaroslav Chepa, v. Ilnica, Iršavský rajon,
Zakarpatská oblast,
Ukrajina
....................................................
Roman Blahodarov, Akademika Filatova
6, Odessa, Ukrajina ...................................................

Yaroslav Yarkov, 230 strelkovoj divizii
25, Doněck, Ukrajina ...................................................

Ustavující schůze ze dne 18.02.2020
Dne 18.02.2020 se sešli zakladatele: Yaroslav Chepa, Roman Blahodarov,
Yaroslav Yarkov, kteří rozhodli o tom, že se zakládá spolek Cizinec neni
otrok, z.s.
A zároveň odsohlasili stanovy spolku, ktere jsou přílohou. Předsedou
spolku se určuje Yaroslav Chepa, odsohlasen všemi hlasy, a zároveň se
pověřuje, aby podal návrh na Obchodní rejstřik na založení spolku
Cizinec neni otrok, z.s.

Yaroslav Chepa

....................................................

Roman Blahodarov ...................................................

Yaroslav Yarkov
V Praze dne 18.02.2020

...................................................

