
Stanovy GEMINI z. s. 

 

1. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 

1.1 Název: GEMINI z. s. (dále jen „spolek”). 

1.2 Sídlo spolku: Kosárkovo nábřeží 554/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1. 

1.3 Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
L, vložka 2324. 
 

2. ÚČEL SPOLKU 

2.1 GEMINI z.s. je dobrovolné zájmové sdružení dětí, mládeže a dospělých, zaměřené 
zejména na všestrannou výchovu a vzdělávání vedoucí k jednotě duchovní a fyzické 
stránky lidské bytosti. 

2.2 Spolek svou činností usiluje o všestranný rozvoj mladého člověka. Ve spolupráci 
s rodinou a školou podporuje aktivní a pozitivní přístup k sobě samému a okolnímu 
světu. 

2.3 Spolek usiluje o splnění tohoto poslání těmito prostředky: 

a) celoroční činností, jejímž základem je turistika, sport a pobyt v přírodě, v nichž 

jsou uplatňovány prvky výchovy mravní, rozumové, tělesní, estetické, 

polytechnické, výchovy ke kolektivnímu cítění a toleranci, ekologickému myšlení; 

b) seskupováním dětí, mládeže a dospělých do samostatných organizačních 

jednotek a zájmových skupin, při respektování věkových zvláštností; 

c) pořádáním letních a zimních táborů, expedicí a výprav, srazů, zájezdů, závodů a 

soutěží, kulturně-osvětových akcí; 

d) spoluprací s organizacemi podobného zaměření v Čechách i v zahraničí; 

e) organizováním hospodářské činnosti a zakládáním účelových a hospodářských 

zařízení; 

f) účastí na projektech podporujících děti a mládež, vzdělávání a výchovu dětí i 

pedagogických pracovníků; 

g) organizováním a podporou vzdělávací a výchovné činnosti 

h) vydáváním účelových tiskovin a časopisů 

 

3. ORGÁNY SPOLKU 

3.1 Orgány spolku tvoří: 

a) Admirál; 

b) Admiralita; 

c) Kruh GEMINI. 

3.2 Admirál je statutárním orgánem spolku. Admirál je současně členem Admirality. 
Funkční období Admirála je dvouleté. V případě že pro nové funkční období 
Admiralita nezvolí nového Admirála, pokračuje funkční období dosavadního Admirála 
až do okamžiku zvolení Admirála nového.  

3.3 Admirál jako statutární orgán zastupuje spolek navenek. Admirál je oprávněn 
disponovat s majetkem spolku pouze se souhlasem Admirality. Admirál je rovněž 



oprávněn činit jednání, které by mohlo mít zásadní dopad do hospodaření spolku, 
pouze se souhlasem Admirality. Bližší pravidla určuje organizační řád. 

3.4 Admiralita je nejvyšším orgánem spolku, je tvořena členy Admirality. 

3.5 Admiralita má následující pravomoci: 

a) volí Admirála ze současných či bývalých členů Admirality, a to kvalifikovanou 

většinou hlasů, jež činí  ¾ hlasů všech členů Admirality; 

b) může odvolat Admirála a to kvalifikovanou většinou hlasů, jež činí  ¾ hlasů všech 

členů Admirality; 

c) volí členy Admirality, a to kvalifikovanou většinou hlasů, jež činí  ¾ hlasů všech 

členů Admirality; 

d) schvaluje stanovy spolku na návrh člena Admirality, ke změně stanov je potřeba 

¾ většiny všech členů Admirality; 

e) schvaluje koncepci hospodaření spolku; 

f) rozhoduje o zániku spolku; 

g) schvaluje organizační řád spolku; 

h) schvaluje dispozici s majetkem spolku a jednání, které by mohlo mít zásadní 

dopad do hospodaření spolku. Ke schválení takového jednání je potřeba ¾ 

většiny všech členů Admirality. 

3.6 Admiralitu svolává nejméně jednou za tři měsíce Admirál. Admiralita se sejde také 
tehdy, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů Admirality, a to nejpozději 
do čtrnácti dnů od doručení takové žádosti Admirálovi. Rozhodnutí Admirality se 
přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina 
přítomných členů Admirality. Admiralita je usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina členů Admirality. Jednání řídí Admirál, který však může řízením 
jednání pověřit i jiného člena Admirality.  

3.7 Kruh GEMINI je orgán spolku, ve kterém jsou sdruženi především děti, mládež a 
spolupracovníci, kteří se podílejí na jeho činnosti. Členy Kruhu se mohou stát i rodiče, 
přátelé spolku, partneři spolku. Kruh GEMINI je poradním orgánem Admirality a může 
předkládat Admiralitě návrhy týkající se činnosti spolku a účastnit se členské schůze. 
Admiralita v Organizačním řádu může stanovit další práva a povinnosti Kruhu 
GEMINI. 
 

4. ČLENSTVÍ 

4.1 Spolek má dva druhy členů: 

a) člen Admirality; 

b) člen Kruhu GEMINI. 

4.2 Členem Admirality může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let, jež byla za člena 
Admirality na základě svého souhlasu zvolena Admiralitou dle bodu 3.5 písm. c) nebo 
3.6. Členství člena Admirality zaniká dobrovolnou rezignací člena, či rozhodnutím 
Admirála o vyloučení člena schváleným  ¾ většiny všech členů Admirality s výjimkou 
člena se zrušeným členstvím. Admirál může sám rozhodnout o zániku členství člena 
Admirality v případě, že člen nevykonává funkci kapitána, přístavného či jinou z 
funkcí, upravených v organizačním řádu. Člen Admirality je zároveň automaticky 
členem Kruhu GEMINI. 

4.3 Členem Kruhu GEMINI může být jakákoli fyzická osoba bez věkového omezení, na 
základě podané přihlášky do spolku, po schválení Admiralitou. Pro přijetí člena Kruhu 
GEMINI postačí souhlas prosté většiny členů Admirality, členství vzniká dnem 



rozhodnutí Admirality o přijetí. Admiralita může pravomoc rozhodovat o přijímání 
nových členů Kruhu GEMINI delegovat v Organizačním řádu na další osoby, zejména 
na jednotlivé členy Admirality či na Kapitány.  

4.4 Evidence členů Admirality a Kruhu GEMINI je neveřejná a je zpřístupněna k 
nahlédnutí členům spolku a orgánům veřejné moci, pokud takovéto zpřístupnění 
bude vyžadováno v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zápis do evidence 
a výmaz z evidence členů provádí admirál. 

4.5 Člen Kruhu GEMINI má právo zejména: 

a) účastnit se činnosti spolku, volit a být volen do příslušných orgánů spolku 

b) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti a rozvoji spolku  

c) hlasovat na příslušné členské schůzi spolku; 

d) nahlížet do seznamu členů Kruhu GEMINI. 

4.6 Člen Kruhu GEMINI je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy spolku; 

b) hájit a prosazovat zájmy spolku, jež jsou definovány jeho účelem 

c) sdělit spolku změnu údajů, které uvedl v přihlášce  

d) platit členské příspěvky spolku, pokud Organizační řád nestanoví jinak. 

4.7 Spolek je oprávněn vůči členovi Kruhu GEMINI uplatnit níže uvedené sankce, pokud 
jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku: 

a) napomenout člena Kruhu GEMINI, napomenutí provede písemně Admirál; 

b) pokud přes napomenutí člen Kruhu GEMINI pokračuje ve vytýkané činnosti, může 

být Admiralitou vyloučen. 

4.8 Členství v Kruhu GEMINI zaniká: 

a) vystoupením člena, přičemž vystoupení nabývá účinnosti dnem doručení 

písemného oznámení o vystoupení Admirálovi; 

b) vyloučením z rozhodnutí Admirála; 

c) neplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě; 

d) úmrtím člena; 

e) zánikem spolku. 

4.9 Veškeré závazky vůči členovi Kruhu GEMINI, kterému zaniklo členství v Kruhu 
GEMINI, budou vypořádány do měsíce od tohoto zániku členství. Dnem zániku 
členství ve spolku zaniká rovněž členství v orgánech spolku. 

 

5. HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

5.1 Zdrojem majetku spolku jsou členské příspěvky, dary, dědictví, granty, výnosy z 
majetku a vedlejší hospodářské činnosti spočívající zejména v hospodárném využití 
spolkového majetku. 

5.2 Koncepci hospodaření spolku schvaluje Admiralita. Cílem spolku není podnikání. 
Prostředky spolku jsou vynakládány na: 

a) naplňování cílů spolku; 

b) správu spolku a související činnosti. 

5.3 Po skončení hospodářského roku podává Admirál Admiralitě zúčtování 
hospodářského roku. Kontrolu hospodaření vykonává Admiralita. 



5.4 Jak uvedeno výše v čl. 3.5 h) je Admirál oprávněn disponovat s  majetkem spolku a 
činit jednání, které by mohly mít zásadní dopad do hospodaření spolku, pouze 
s předchozím souhlasem ¾ většiny všech členů Admirality. Bližší pravidla určuje 
organizační řád. 

 

6. ZÁNIK SDRUŽENÍ 

6.1 Spolek GEMINI nezanikne nikdy. A pokud přece, zanikne pouze rozhodnutím všech 
členů Admirality. V případě zániku spolku provede likvidaci jeho majetku komise 
schválená Admiralitou. 

 

 


