
STANOVY 
     

 
Článek I. 

Název a sídlo 
 

1. Název spolku je TESSEA ČR, z. s. (dále jen „Spolek“). 
2. Zkrácený název Spolku je: TESSEA. 
3. Sídlem Spolku je Praha. 
4. Adresa sídla Spolku ke dni přijetí těchto stanov je: 150 00 Praha 5, ulice Malátova 956/16. 

 
Článek II. 

Poslání a účel Spolku 
 

1. Posláním Spolku je přispívat k rozvoji sociálního podnikání na území České republiky, s vazbou na 
činnost v regionech. 

2. Účelem Spolku ve smyslu zákona je: 
a) podpora a prosazování zájmů sociálních podniků, které jsou v souladu se Stanovami Spolku, 
b) propagace tématu sociálního podnikání, 
c) mapování potřeb sociálních podniků, 
d) správa jednotné databáze sociálních podniků ČR, 
e) podpora propagace výrobků a služeb členských sociálních podniků, 
f) realizaci vzdělávacích akcí/aktivit, 
g) vydávání odborných publikací a periodik,  
h) pořádání společenských akcí (konferencí apod.), které mají sloužit jako příležitost k setkávání 

sociálních podniků a zájemců o téma, 
i) navazování a udržování kontaktů se sociálními podniky a podobnými spolky v zahraničí, 
j) spolupráce s odborníky, organizacemi a institucemi k naplňování cíle Spolku. 

3. Spolek může zřizovat regionální zastoupení. 
4. Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající též v podnikání nebo jiné výdělečné 

činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. O 
zahájení či ukončení této podnikatelské činnosti, případně o jejím předmětu rozhodne podle potřeby 
Správní rada spolku. 
 

Článek III. 
Druh členství 

 
1. Členství ve Spolku je řádné a přidružené. 
2. Řádným členem se může stát podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která splňuje všechny 

podmínky řádného členství dle těchto Stanov (dále také „sociální podnik“). 
3. Řádným členem se může stát také jiná právnická osoba, která sdružuje nebo zastřešuje sociální 

podniky, pokud podmínky pro své členy – sociální podniky stanovuje stejným nebo alespoň obdobným 
způsobem jako v článku III., odstavci 2 a souvisejících ustanoveních. O tom, zda jsou podmínky 
sociálního podniku stanoveny stejným nebo alespoň obdobným způsobem, rozhoduje Správní rada 
Spolku; rozhodnutí Správní rady nahrazuje jedno doporučení podle článku IV. odst. 1., písm. e) Stanov.    
Členstvím zastřešující právnické osoby nevzniká členství sociálních podniků, které tato osoba 
zastřešuje (které jsou jejími členy) a opačně. 

4. Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která nesplňuje podmínky pro řádné 
členství. 

5. K přijetí za člena je třeba souhlasu příslušného orgánu Spolku podle článku IV. odst. 6 Stanov. 
6. Přidružený člen nemá právo hlasovat na členské schůzi. 

 
Článek IV. 

Vznik členství  
 

1. Řádným členem Spolku se může stát pouze fyzická nebo právnická osoba splňující tyto podmínky: 



a)  transparentně se hlásí k sociálnímu podnikání, 
b)  její společensky prospěšný cíl je naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit, 
c)  má své webové stránky, na nichž zveřejňuje informace o své činnosti, 
d)  souhlasí se zveřejňováním údajů v jednotné databázi; rozsah údajů stanoví rozhodnutím Ředitel a 

tyto údaje Spolek zveřejní na svých webových stránkách,  
e)  předloží doporučení k přijetí za řádného člena od dvou řádných členů Spolku, 
f) není osobou veřejného práva ani příspěvkovou organizací a na její řízení nemá většinový vliv 

osoba veřejného práva. 
2. Pokud je řádným členem fyzická osoba podle článku III. odst. 2, musí mít navíc uzavřen pracovní 

poměr s minimálně jedním zaměstnancem. 
3. Zakladatelé Spolku se řádnými členy Spolku stávají bez dalšího dnem jeho založení. 
4. Řízení o (řádné i přidružené) členství je zahájeno na základě přihlášky vyplněné on-line nebo písemné 

přihlášky zaslané na adresu sídla Spolku. 
5. Přihláška uchazeče o členství ve Spolku musí obsahovat u uchazeče o členství, který je fyzickou 

osobou: jméno a příjmení, datum narození, místo podnikání; u uchazeče o členství, který je právnickou 
osobou: název, identifikační číslo, sídlo. Správní rada je oprávněna stanovit výčet dokumentů, které je 
třeba k přihlášce přiložit.   

6. O přihlášce rozhodne Ředitel nebo jím pověřená osoba do 30 dnů od okamžiku jejího doručení. 
Rozhodnutí Ředitele o ne/přijetí je postoupeno Správní radě. Správní rada rozhodnutí Ředitele potvrdí 
nebo zruší. Může při tom rozhodovat také per rollam. Takové rozhodnutí Správní rady je definitivní. 

7. Členství vzniká až potvrzením přihlášky Správní radou.  
 

Článek V. 
Zánik členství  

 
1. Členství ve Spolku zaniká: 

a) zánikem Spolku,  
b) ztrátou svéprávnosti člena, 
c) zánikem/úmrtím člena,  
d) dnem doručení písemného prohlášení o vystoupení k rukám Ředitele, 
e) vyloučením na základě rozhodnutí Správní rady (zejména pro nezaplacení členského příspěvku v 

termínu stanoveném Správní radou, pro jiné hrubé porušení členských povinností, nebo pro hrubé 
poškození pověsti Spolku).  

 
Článek VI. 

Práva členů 
 

1. Řádný člen má právo: 
a) účastnit se všech aktivit Spolku určených jeho členům a směřujících k naplnění cíle Spolku,  
b) účastnit se Členské schůze a hlasovat na ní, 
c) podílet se na činnosti Spolku, 
d) být informován o činnosti Spolku, včetně rozhodnutí orgánů Spolku,  
e) předkládat orgánům Spolku návrhy, stížnosti a dotazy a žádat o jejich projednání. 

2. Přidružený člen má právo: 
a)  účastnit se Členské schůze (bez hlasovacího práva), 
b) předkládat orgánům Spolku návrhy, stížnosti a dotazy a žádat o jejich projednání, 
c) být informován o činnosti Spolku. 

 
Článek VII. 

Povinnosti členů 
 

1. Členové mají tyto povinnosti: 
a) dodržovat ustanovení těchto stanov a vnitřní předpisy Spolku,  
b) platit členský příspěvek ve stanovené výši a lhůtě,  
c) nepoškozovat pověst Spolku,   
d) respektovat rozhodnutí orgánů Spolku.  



2. Členský příspěvek uhradí nově přijatý člen do 30 dnů od rozhodnutí Správní rady podle článku IV. odst. 
6. („splatnost“ členského příspěvku). V případě vzniku členství v průběhu roku se částka poměrně 
krátí. Další členské příspěvky se hradí vždy předem na kalendářní rok, a to nejpozději do 31. ledna 
příslušného roku, na který je členský příspěvek hrazen. Uhrazený členský příspěvek je nevratný, ledaže 
Kontrolní komise rozhodne jinak. Výši členských příspěvků zveřejní Spolek na svých webových 
stránkách. 

3. Zakladatelé Spolku jsou osvobozeni od členských příspěvků. 
 

Článek VIII. 
Orgány Spolku 

 
1. Orgány Spolku jsou: 

a) Členská schůze, 
b) Správní rada, 
c) Ředitel, 
d) Kontrolní komise. 

2. Funkce člena Správní rady a člena Kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. Funkce ředitele je 
neslučitelná s funkcí člena Kontrolní komise. 

 
Článek IX. 

Členská schůze 
 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. 
2. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové Spolku. Jménem člena, který je právnickou osobou, jedná 

na Členské schůzi jeho statutární orgán / člen statutárního orgánu, nebo jím písemně pověřená osoba.   
3. Hlasovací právo všech řádných členů je rovné. 
4. Členská schůze se schází minimálně jedenkrát ročně. Ředitel je povinen svolat Členskou schůzi rovněž 

v případě, kdy se na tom usnese Správní rada nebo o to písemně požádají alespoň dvě třetiny řádných 
členů Spolku. Nemůže-li Ředitel svolat Členskou schůzi, bude v tomto zastoupen předsedou Kontrolní 
komise. 

5. Čas, místo a program Členské schůze se oznámí členům nejpozději 30 dnů před jejím konáním. 
6. K platnému zahájení Členské schůze je třeba přítomnosti alespoň jedné třetiny řádných členů Spolku 

(usnášeníschopnost). Nesejde-li se dostatečný počet řádných členů, po 60 minutách od ohlášeného 
času zahájení je možno Členskou schůzi zahájit za přítomnosti libovolného počtu členů. V tomto 
případě však již nemůže být jednáno o ničem, co nebylo na programu původní Členské schůze.  

7. K přijetí rozhodnutí Členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů 
Spolku. 

8. Členská schůze: 
a) projednává zprávu o činnosti, 
b) projednává a schvaluje účetní závěrku, 
c) volí a odvolává členy Správní rady,  
d) schvaluje Stanovy a jejich změny, 
e) rozhoduje o zrušení Spolku nebo o jeho sloučení s jinou právnickou osobou, 
f) schvaluje zprávy orgánů Spolku o jejich činnosti, 
g) rozhoduje o výši členských příspěvků, 
h) může navrhnout vyloučení člena Správní radě. 

9. K přijetí rozhodnutí Členské schůze podle odst. c), d) je třeba souhlasu většiny všech žijících / 
existujících zakladatelů Spolku.    

 
Článek X. 

Správní rada 
 
1. Správní rada má lichý počet členů, nejméně 3, nejvíce 5. Počet členů určí v souladu s následujícími 

ustanoveními Stanov Členská schůze.  
2. Členy Správní rady volí Členská schůze. Funkční období členů Správní rady je 3 roky. Funkce člena 

Správní rady může být vykonávána i opakovaně. 



3. Při vzniku spolku má Správní rada 3 členy jmenované zakladateli Spolku. Bude-li to možné, budou na 
první Členské schůzi zvolení další dva členové z řad řádných členů Spolku, kteří jsou sociálním 
podnikem podle článku IV. odst. 1. Funkční období těchto členů skončí nejpozději po třech letech od 
vzniku Spolku.  

4. Nejméně dva ze členů Správní rady musí být řádnými členy Spolku, kteří jsou sociálním podnikem 
podle článku IV. odst. 1. Není-li to možné, Členská schůze sníží počet členů na 4 (může-li členem 
Správní rady jmenovat alespoň jednoho řádného člena Spolku, který je sociálním podnikem) nebo na 3 
(nemůže-li členem Správní rady jmenovat žádného řádného člena Spolku, který je sociálním 
podnikem). 

5. Správní rada se schází minimálně jedenkrát za 6 měsíců. Zasedání svolávají její členové, nebo Ředitel. 
6. Správní rada: 

a) koordinuje činnost Spolku,  
b) rozhoduje o vyloučení člena, 
c) rozhoduje o schválení nebo zamítnutí členské přihlášky Ředitelem,  
d) navrhuje výši členských příspěvků, 
e) sníží v odůvodněných případech výši členského příspěvku, 
f) spolupracuje s Ředitelem při plnění jeho úkolů, 
g) jmenuje Ředitele a jménem Spolku vůči Řediteli právně jedná, včetně stanovení odměny za výkon 

jeho funkce, 
h) podává Členské schůzi návrh kandidátů na členy Kontrolní komise, 
i) podává Členské schůzi návrh na odvolání členů orgánů Spolku, 
j) řídí vnitřní a vnější záležitosti Spolku, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu Spolku. 

7. Pro jednotlivé úkoly může Správní rada jmenovat osoby zmocněné k jednání v příslušné věci. Správní 
rada může dále jmenovat či pověřovat osoby zmocněné k řízení jednotlivých aktivit a projektů Spolku. 

8. Správní rada se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení přijímá 
nadpoloviční většinou přítomných. Při rovnosti hlasů projednávané usnesení není přijato.  

9. Členové Správní rady jsou osvobozeni od placení členského příspěvku. 
10. Odstoupí-li, zemře nebo z jiného důvodu ukončí členství ve Správní radě některý z jejích členů 

v průběhu funkčního období, kooptuje Správní rada na jeho místo další osobu, která splňuje podmínky 
pro zvolení a výkon funkce. Kooptace je možná nejvýše u 2/5 volených členů. Kooptovaný člen Správní 
rady vykonává svou funkci do nejbližší Členské schůze, na níž proběhne doplňovací volba člena. 
Volební období takto zvoleného člena skončí ve stejném termínu, jako mělo skončit volební období 
člena, na jehož místo proběhla doplňovací volba. 

 
Článek XI. 

Ředitel 
 
1. Statutárním orgánem Spolku je Ředitel, který Spolek reprezentuje a jedná za něj navenek. 
2. Ředitel:  

a) svolává Členskou schůzi a předsedá jí, 
b) může iniciovat schůzi Správní rady, 
c) má právo účastnit se jednání všech orgánů Spolku, 
d) řídí a koordinuje činnost kanceláře Spolku, je-li zřízena,  
e) vykonává všechny ostatní pravomoci, jež tyto Stanovy nesvěřují jinému orgánu Spolku. 

3. Ředitel při svém jednání respektuje rozhodnutí Správní rady a je povinen hájit zájmy Spolku.  
4. Není-li Ředitel ze závažných důvodů schopen vykonávat svou funkci, zastupuje jej pověřený člen 

Správní rady. 
5. Ředitel zastupuje spolek ve všech jeho věcech samostatně.  
6. První Ředitel byl jmenován zakladateli Spolku. 
7. Dále je Ředitel jmenován a odvoláván Správní radou. 
8. Funkce Ředitele může být vykonávána i opakovaně. 

 
Článek XII. 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise se skládá z předsedy a sudého počtu dalších členů, kteří jsou do svých funkcí voleni 
Členskou schůzí na návrh Správní rady.  



2. První členové Kontrolní komise jsou jmenováni zakladateli Spolku. Funkční období členů Správní rady 
je 3 roky. Funkce člena Kontrolní komise může být vykonávána i opakovaně. 

3. Členem Kontrolní komise se může stát jedině osoba, která má ekonomické vzdělání nebo která 
sociálně podnikala nebo podniká nebo osoba, která se sociálnímu podnikání věnuje jiným 
prokazatelným způsobem, a její znalosti v tomto oboru jsou všeobecně známy, příp. je písemně doloží.  

4. Kontrolní komise: 
a) dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami 

a právními předpisy, 
b) kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů a interních předpisů o hospodaření 

Spolku, 
c) provádí kontrolu hospodaření a účetních dokladů Spolku a předkládá o ní zprávu Členské schůzi, 
d) má právo kdykoli nahlížet do účetních dokladů Spolku, 
e) přijímá svůj jednací řád. 

5. Kontrolní komise se schází dle potřeby, minimálně však jedenkrát za rok. 
6. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Ředitele a Správní radu. 

 
Článek XIII. 

Hospodaření Spolku 

1. Spolek odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 
2. Členové Spolku za závazky Spolku neručí. 
3. Příjmy Spolku tvoří zejména: 

a) členské příspěvky, 
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, 
c) dary, 
d) prostředky z dotací a grantů, 
e) dědictví a odkazy. 

4. V případě zániku Spolku přechází likvidační zůstatek na právnickou osobu založenou podle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (tzv. neziskovou organizaci), jejíž předmět činnosti je blízký poslání 
Spolku, nebo na sociální podnik podle rozhodnutí Členské schůze.  

 
Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy nabývají účinnosti podpisem všech zakladatelů Spolku. 
2. Ve věcech neupravených těmito Stanovami platí obecně závazné právní předpisy ČR. 
3. Činnost Spolku se řídí právním řádem České republiky a v případě sporu týkajícího se jeho vnitřní 

organizace nebo vztahů mezi Spolkem a jeho členy jsou příslušné výhradně české soudy. 
 
 
 


