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PŘIHLÁŠKA ČLENA SPOLKU LASTAVICA z.s. 

Jméno a příjmení: 

Datum a místo narození: 

Adresa trvalého bydliště: 

Povolání: 

Telefon: 

E-mail: 

V jaké oblasti mohu být pro spolek Lastavica z.s. prospěšný/á? 

□ Ekonomie / Finance 

□ Právo 

□ Věda 

□ Umění 

□ Technika 

□ Humanitární činnost 

□ Sociální činnost 

□ Zábava / Sport 

Jiné (vypište): 

 
 
 

 

Vyplněním přihlášky a svým podpisem potvrzuji, že se chci stát členem spolku Lastavica z.s., 
IČ: 265661549, Opletalova 926/16, PSČ 110 00, Praha (dále jen „Spolek“) a jsem obeznámen/a 
se svými právy a povinnostmi, které mé budoucí členství obnáší. 

 

Svým podpisem současně tímto potvrzuji, že Spolku Lastavica z.s. dávám Souhlas se zpracováním mých 
osobních údajů za účelem plnění povinností Spolku stanovených právními předpisy a souhlasím, že mé jméno, 
příjmení, telefon a e-mail mohou být zveřejněny na internetových stránkách Spolku. 

 
 

 
 

 
V Praze dne …………………… Podpis: ……………………… 
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Výňatek ze stanov Spolku Lastavica z.s. 
 
 
1. Účel spolku 

Spolek sdružuje občany, převážně příslušníky národnostních menšin původem ze států bývalé Jugoslávie, 

občany České republiky a další osoby z řad migrantů a cizinců žijících na území České republiky.  

Spolek je založen za účelem: 

a) zachování a rozvoje vlastní svébytnosti, jazyků a kultury osob původem z bývalé Jugoslávie a 
zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství v České republice; 

b) rozvoje a podpory vědy a vzdělávání v České republice a v zemích bývalé Jugoslávie, zejména 
v oblasti medicíny a techniky; 

c) organizace humanitární pomoci v tuzemsku a zahraničí; 
d) dosahování obecného blaha vlastní činností spolku. 

 

2. Předmět činnosti spolku 
a) humanitární činnost; 
b) vyhledávání, aktivace a podpora zdrojů k naplňování cílů spolku v České republice 
c) vzdělávací akce; 
d) pořádání výstav, koncertů, hudebních produkcí, sportovních a jiných společenských akcí; 
e) průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu; 
f) informační činnost; 
g) vydavatelská činnost. 

 

3. Vznik členství 
a) členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba, která souhlasí s  jeho 

stanovami, dodržuje tyto stanovy a usnesení orgánů spolku; 
b) čestným členem spolku může být každý, kdo projeví zájem o spolupráci se spolkem a koná 

v souladu s jeho stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva aktivního člena spolku. 
 

4. Členská práva 
a) účastnit se osobně členské schůze a hlasovat na ní; 
b) volit a být volen do orgánů spolku; 
c) podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku prostřednictvím jeho orgánů; 
d) vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů; 
e) být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích 

z členství ve spolku. 
 

5. Členské povinnosti 
a) dodržovat stanovy a případně ostatní vnitro-spolkové předpisy a plnit rozhodnutí orgánů spolku; 
b) řádně a včas uhradit roční členský příspěvek spolku; 
c) aktivně hájit zájmy a dobré jméno spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se 

zájmy spolku a poškozovaly jeho dobré jméno. 
 

6. Zánik členství 
a) vystoupením člena; 
b) vyloučením člena (pokud opětovně a přes písemné upozornění porušuje členské povinnosti anebo 

je důvodně podezřelý ze spáchání úmyslného trestného činu, který spáchal proti spolku, jeho 
majetku nebo jiném členu spolku); 

c) smrtí člena; 
d) zánikem člena právnické osoby; 
e) zánikem členství (pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené výkonnou 

radou spolku dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn); 
f) zánikem spolku bez právního nástupce. 

 

 

Stanovy Spolku Lastavica z.s., v plném znění jsou dostupné na webových stránkách www.lastavica.cz  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jugosl%C3%A1vie%20/%20_blank
http://www.procizince.cz/%20/%20_blank
http://www.lastavica.cz/

