TRAST PRO EKONOMIKU A SPOLEČNOST, spolek
Stanovy spolku
Čl. 1.
Název a sídlo
1. Trast pro ekonomiku a společnost (dále jen Trast) je spolkem fyzických a právnických osob
ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
2. Názvem spolku je „Trast pro ekonomiku a společnost, spolek“, anglický ekvivalent zní
„Economy and Society Trust“.
3. Sídlem Trastu je Brno.
Čl. 2
Charakter Trastu
1. Trast je spolkem dobrovolným, nevládním a neziskovým. Trast je právnickou osobou podle
českého práva. Trast působí na území celé České republiky.
2. Veškerá činnost Trastu je založená na principech nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti,
nediskriminace, demokratického rozhodování a efektivního řízení.
Čl. 3
Společný zájem Trastu
1. Trast je založen za účelem naplňování společného zájmu. V rámci svého společného zájmu
usiluje Trast o to, aby jak odborná tak i široká veřejnost začaly aktivně pracovat na hospodářských a
společenských modelech, konceptech a praktických řešeních, které by podporovaly demokratické a
sociálně spravedlivé procesy ve společnosti a vedly k posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému
chování subjektů v hospodářské soutěži.
2. Posláním Trastu je nabízet a vytvářet alternativní možnosti řešení ve vztahu k převládajícím
trendům zejména v ekonomické oblasti a národohospodářství vůbec.
3. Za účelem naplňování společného zájmu Trast formuluje své základní cíle.
Čl. 4
Základní cíle Trastu
Základními cíli Trastu jsou:
a) otevírat a rozšiřovat odbornou i veřejnou diskusi a kritiku převládajících premis neoklasické
ekonomie a neoliberalismu, jakožto dominantního paradigmatu formujícího politiky (ve smyslu
anglického pojmu „policy“) nejen v České republice,
b) přispět k formování a rozvoji kritického myšlení v české společnosti,
c) analyzovat důsledky a možná rizika současných politik pro sféru sociální a ekologickou a pro
koncepci demokratického a právního státu,
d) podporovat vznik, rozvoj a fungování lokálních, etických a demokratických ekonomických
alternativ fungujících v praxi,
e) napomáhat osobnostnímu rozvoji, zvyšovat počet, odbornost a sociální status odborníků i
veřejnosti, kteří v teorii nebo praxi prosazují ekonomické a společenské postupy směřující k
prohloubení demokratických procesů, právního státu a trvalé udržitelnosti,
f) podporovat a rozvíjet ekonomické nástroje vytvářející rovnováhu mezi lidskou činností a životním
prostředím.

Čl. 5
Hlavní činnost Trastu
Za účelem naplňování společného zájmu a základních cílů Trastu vyvíjí Trast zejména
následující hlavní činnost:
a) pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
b) vydávání publikací a dalších materiálů,
c) informační činnost a osvěta,
d) analýza a propagace ekonomických a společenských alternativ,
e) spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
f) realizace a podpora alternativních ekonomických či společenských konceptů v praxi.
Čl. 6
Členství v Trastu
1. Členství v Trastu je možné formou přispívajícího, aktivního a čestného členství.
2. Členem Trastu může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Prvními členy
Trastu se automaticky stávají členové přípravného výboru. Forma jejich členství je od počátku aktivní.
3. Přispívající členství
a) přispívající členství v Trastu vzniká přijetím za člena na základě schválení podepsané písemné
přihlášky výkonnou radou.
b) přispívající člen Trastu má právo:
i. účastnit se jednání členského shromáždění,
ii. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Trastu,
iii. podílet se na praktické činnosti Trastu.
c) přispívající člen Trastu má povinnost:
i.
dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů Trastu,
ii.
aktivně hájit zájmy Trastu, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy Trastu,
iii.
účastnit se jednání orgánů Trastu, kterých je členem, a přispívat ke zlepšení jejich
práce,
iv.
zaplatit členský příspěvek.
4. Aktivní členství
a) aktivní členství v Trastu vzniká přijetím za člena na základě schválení podepsané písemné přihlášky
členským shromážděním Trastu. O přijetí rozhoduje členské shromáždění na svém nejbližším jednání.
b) aktivní člen Trastu má shodná práva a povinnosti jako přispívající člen. Navíc má právo:
i.
volit orgány Trastu a být volen do těchto orgánů,
ii.
nahlížet do všech dokumentů Trastu,
iii.
na poskytnutí informací od výkonné rady o činnosti Trastu.
5. Členství v Trastu zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje z Trastu, výkonné radě,
b) zánikem právnické osoby nebo úmrtím či prohlášením fyzické osoby za mrtvou,
c) zánikem Trastu,
d) vyloučením člena Trastu členským shromážděním v případě, že člen i přes písemné napomenutí
výkonnou radou pokračuje v porušování stanov. K přijetí takového rozhodnutí postačí prostá většina
hlasů přítomných členů Trastu na členském shromáždění.
e) vyloučením člena Trastu členským shromážděním v případě, že aktivity člena by byly v příkrém
rozporu s cíli Trastu a mohly by poškozovat dobré jméno Trastu a člen pokračuje v těchto aktivitách i

přes písemné upozornění výkonnou radou. K přijetí takového rozhodnutí je třeba dvoutřetinové
většiny hlasů přítomných členů na členském shromáždění.
f) vyloučením člena Trastu členským shromážděním v případě, že by aktivity člena zásadním
způsobem poškozovaly dobré jméno a cíle Trastu. K přijetí takového rozhodnutí je třeba
dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů na členském shromáždění.
g) každá z forem členství v Trastu zaniká též přechodem na jinou formu členství.
h) automaticky nezaplacením členského příspěvku do 3 měsíců od doručení dodatečné výzvy
k zaplacení.
6. Oznámení o vyloučení člena musí být dotyčnému členovi zasláno doporučeně poštou.
7. Členské shromáždění může přijmout za čestného člena Trastu osobnost, která má
výjimečné zásluhy v oblasti působnosti Trastu a koná v souladu se společným zájmem a cíli Trastu a
která vyjádří s čestným členstvím souhlas. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch,
které mu stanovy výslovně přiznávají. Členské shromáždění může zbavit čestného člena členství.
8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců
od potvrzeného ukončení členství.
9. Výkonná rada vede seznam členů Trastu a provádí zápisy a výmazy při vzniku či zániku
členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Seznam členů je dostupný v sídle Trastu.
Čl. 7
Orgány Trastu
Organizační strukturu Trastu tvoří tyto orgány:
A. členské shromáždění,
B. výkonná rada,
C. revizor.
A. Členské shromáždění
1. Nejvyšším orgánem Trastu je členské shromáždění jeho členů, které se schází nejméně
jednou ročně. Členské shromáždění rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Trastu jako
celku, zejména:
a) schvaluje stanovy Trastu a změny těchto stanov,
b) volí výkonnou radu a odvolává ji,
c) volí revizora a odvolává jej,
d) schvaluje zprávu o činnosti Trastu za předcházející rok předkládanou výkonnou radou vždy
nejpozději do poloviny roku následujícího,
e) určuje koncepci Trastu a jeho cíle na příští období,
f) schvaluje přihlášky nových aktivních členů a rozhoduje o vyloučení člena,
g) přijímá čestné členy Trastu a zbavuje je členství,
h) rozhoduje o vstupu Trastu do právnických osob,
i) rozhoduje o členství Trastu v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních
j) rozhoduje o provozování kanceláře Trastu,
k) rozhoduje o zániku Trastu,
l) rozhoduje o zřízení Programů Trastu,
m) rozhoduje o výši členského příspěvku.

2. Členské shromáždění může na svém nejbližším zasedání změnit či zrušit jakékoliv
rozhodnutí výkonné rady Trastu.
3. Zasedání členského shromáždění Trastu svolává výkonná rada, a to tak, aby lhůta mezi
svoláním a samotným zasedáním nebyla menší než dva týdny. Výkonná rada je povinna do 1 měsíce
svolat členské shromáždění, pokud ji o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Trastu nebo
pokud o to požádá revizor.
4. Členské shromáždění je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů za
podmínky, že bylo řádně a prokazatelně svoláno v souladu se stanovami. Členské shromáždění
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Trastu. Každý zúčastněný člen má při rozhodování
jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. O vyloučení člena Trastu podle čl. 6 odst. 6 písm. e) a f) stanov, o
změnách základního dokumentu Trastu a o zániku Trastu ve smyslu čl. 7 bod. A odst. 1. písm. k)
stanov rozhoduje členské shromáždění dvoutřetinovou většinou všech členů Trastu.
5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členského shromáždění Trastu pořizuje jím pověřený
člen Trastu zápis. Součástí zápisu ze zasedání členského shromáždění je prezenční listina přítomných
členů.
B. Výkonná rada
1. Výkonná rada (dále „rada“) je výkonným a statutárním orgánem Trastu. Řídí činnost Trastu
mezi zasedáními členského shromáždění a plní úkoly uložené jí členským shromážděním. Rada má
minimálně tři členy, které volí členské shromáždění na dobu dvou let. O počtu členů rady rozhoduje
členské shromáždění.
2. Výkonná rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně, její jednání svolává
předseda. Výkonná rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání alespoň 2 její členové. Rozhodnutí
rada přijímá nadpoloviční většinou hlasů. Každý z členů Výkonné rady má jeden hlas.
3. Rada může rozhodovat prostou většinou hlasů ve všech věcech týkajících se Trastu, buď z
vlastního podnětu, nebo podnětu člena Trastu, na své schůzi nebo prostřednictvím hlasování
elektronickou poštou. Hlasování elektronickou poštou probíhá následujícím způsobem:
a) všichni členové obdrží informaci formou elektronického dopisu o záměru rozhodnout ve
věci týkající se Trastu a jsou vyzváni, aby v této věci vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas.
b) v dopise musí být uvedena lhůta pro vyjádření, ta nesmí být kratší než 24 hodin.
c) v případě, že je členům rady známo, že některý z členů rady nemůže z technických důvodů
dostávat elektronickou poštu, pokusí se jej kontaktovat telefonicky, a to tak, aby byl zjištěn
projev jeho vůle ve vztahu k rozhodované věci.
d) elektronický dopis člena rady s vyjádřením souhlasu či nesouhlasu, který je zaslaný ve
stanovené lhůtě, je „jedním hlasem“ v elektronickém hlasování.
e) hlas člena rady, který se v hlasování nevyjádřil, není chápán tak, že by se „zdržel
hlasování“.
f) rozhoduje se nadpoloviční většinou hlasů zaslaných ve lhůtě.
g) člen rady, odpovědný za uskutečnění hlasování, provede sčítání hlasů po uplynutí
stanovené lhůty pro vyjádření.
h) rada postupuje v souladu s předchozími závěry hlasování rady a členského shromáždění.
Pokud rada dodrží shora popsaný postup, považuje se rozhodnutí za rozhodnutí přijaté radou.

4. V případě, že má věc zásadní význam pro další fungování Trastu a nesnese odkladu, tedy v
situaci, kdy z časových důvodů není možné rozhodovat prostřednictvím elektronické pošty, jsou
členové rady oprávněni rozhodnout o věci telefonicky.

C. Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem Trastu. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí
členského shromáždění a dohlíží na hospodaření Trastu. Revizor dohlíží zejména na to, jak je
nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými Trastu a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
V případě, že revizor zjistí nedostatky, je oprávněn požádat výkonnou radu Trastu o svolání členského
shromáždění. Takto svolané členské shromáždění musí projednat připomínky revizora, a pokud je
shledá oprávněnými, přijmout opatření k nápravě.
2. Revizor je volen členským shromážděním na dobu dvou let. Revizorem nemůže být zvolen
člen výkonné rady.
Čl. 8
Programy Trastu
1. Členské shromáždění popřípadě výkonná rada mimo zasedání členského shromáždění
může rozhodnout o zřízení Programu Trastu pro naplňování jednotlivých cílů Trastu. Současně musí
být určen název Programu.
2. Program je vnitřní organizační složkou Trastu, která není samostatnou právnickou osobou
a nemá právní subjektivitu.
3. Při prezentování činnosti Programu lze používat jeho název, a to vždy s dovětkem „Trast
pro ekonomiku a společnost“ či jeho anglickým ekvivalentem „Economy and Society Trust“.
Čl. 9
Jednání jménem Trastu
Jednat jménem Trastu ve všech věcech je oprávněn samostatně každý člen výkonné rady,
případně výkonnou radou písemně zmocněný člen Trastu.
Čl. 10
Hospodaření Trastu
1. Za hospodaření Trastu odpovídá výkonná rada.
2. Příjmy Trastu tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z
neziskové a jiné nepodnikatelské činnosti v souladu s cíli Trastu.
3. Výdaje Trastu jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Trastu uvedených v čl. 4 a v souladu
s hlavní činností upravenou v čl. 5 těchto stanov.
Čl. 11
Způsob majetkového vypořádání při zániku Trastu

V případě zániku Trastu je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Trastu.
Čl. 12
Společná a závěrečná ustanovení
1. Veškerá komunikace a doručování jakýchkoliv oznámení mezi členy a orgány spolku
probíhá především elektronicky, zejména e-mailem. Oznámení je považováno za doručené dnem
doručení e-mailové zprávy na server příjemce zprávy, je-li doručováno na příslušnou e-mailovou
adresu oznámenou radě.
2. Všichni členové jsou povinni sdělit radě aktuální emailovou i poštovní adresu a bez
zbytečného odkladu ji informovat o všech změnách.
4. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
5. Tyto stanovy jsou ve znění schváleném na členském shromáždění spolku dne 15.9. 2014.

