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Stanovy IdeaHUB z.s. 

 
Čl. 1 Základní ustanovení  

a) Spolek s názvem IdeaHUB z.s. je zapsaným spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb. 

b) IdeaHUB z.s. sdružuje své členy na základě společných zájmů na poli výzkumu, 

vývoje, aplikací, vzdělávání a popularizování inovačních technologií. Umožnuje 

studentům a odborné veřejnosti přístup k základním vývojovým technologiím a 

propojení s firmami v Moravskoslezském kraji. 

c) IdeaHUB z.s. má působnost na území České republiky. 

d) Sídlem IdeaHUB z.s. a korespondenční adresou je Technologická 373/4, 708 00 

Ostrava-Pustkovec. 

 

Čl. 2 Cíl činnosti  

a) IdeaHUB z.s je spolkem, jehož posláním je vytvoření komunity a zázemí pro 

praktické doplnění a zkvalitňování vzdělávacího procesu, praktické přípravy studentů 

na reálné inovační procesy, umožnění práce na tvůrčích projektech z oblasti techniky 

a jejich výroby, vzájemná výměna informací mezi členy a popularizace a šíření 

metodologie TRIZ ve vzdělávacím procesu a v praxi. To vše slouží podpoře uplatnění 

absolventů technických oborů a na podporu konkurenceschopnosti produktů a 

procesů v praxi, převážně v Moravskoslezském kraji. 

 

Čl. 3 Účel a úkoly IdeaHUB z.s. 

a) Vytvořit a udržovat prostory sdílené dílny a laboratoře. 

b) Rozvíjet tvůrčí a technické schopnosti svých členů. 

c) Přispívat k řešení konkrétních inovačních problémů v praxi. 

d) Podporovat technické schopnosti a myšlení členů praktickou tvorbou řešení těchto 

inovačních problémů. 

e) Rozvíjet inovační schopnosti svých členů na základě metodologie TRIZ. 

f) Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi podobného charakteru. 

g) Budovat informační databázi spolupracujících firem schopných spolupracovat na 

vývojových úkolech. 

h) Organizovat semináře, konference a různé vzdělávací, tréninkové a popularizační 

aktivity. 

i) Přispívat ke zvyšování kvalifikace a odborné znalosti členů. 
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Čl. 4 Vedlejší hospodářské činnosti 
Vedlejší hospodářská činnost spolku slouží k zajištění finanční nezávislosti spolku a jeho 

dalšímu rozvoji. Patří tam zejména: 

a) Školení v technických dovednostech. 

b) Vedení vývojových projektů pro firmy. 

c) Výroba funkčních vzorků a prototypů. 

Orgánem odpovědným za vedlejší hospodářskou činnost je výkonný výbor. 

 

Čl. 5 Členství  

d) Členství v IdeaHUB z.s. je podmíněno působností žadatele ve vzdělávání, vývoji či 

jiné činnosti spjatou s působením a programovými úkoly IdeaHUB z.s. Členství je 

otevřeno studentům, pedagogickým pracovníkům, pracovníkům v různých 

technických oborech z praxe a firmám. 

e) Členství je individuální. Dokladem o členství, po odsouhlasení výborem, je registrační 

přihláška, potvrzení o zaplacení členského příspěvku a zapsání do seznamu členů. 

f) Člen má právo spolurozhodovat o činnosti, být informován o činnosti a podílet se na 

všech aktivitách. 

g) Povinností člena je dodržovat stanovy, podporovat programové cíle a platit stanovené 

členské příspěvky. 

h) Členství může být ukončeno na základě vlastní písemné žádosti, nebo rozhodnutím 

výkonného výboru pro takovou činnost, která je v zásadním rozporu se stanovami 

IdeaHUB z.s., či pro neplacení členských příspěvků. 

Čl. 6 Seznam členů 
a) Zápis do seznamu členů se prování ihned po schválení přístupu člena výkonným 

výborem a zaplacení členského příspěvku bankovním převodem na číslo účtu spolku, 

uvedené na přihlášce.  

b) Člen má právo obdržet na svou žádost výpis ze seznamu členů obsahující údaje o své 

osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.  

c) Jmenný seznam členů bude uveřejněn na webu spolku IdeaHUB s. z., a to s jejich 

souhlasem v přihlášce.  
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Čl. 7 Orgány spolku 

Odst. 1 Nejvyšší orgán 

a) Nejvyšším orgánem IdeaHUB z.s. je Členská schůze, kterou svolává tříčlenný 

výkonný výbor alespoň jedenkrát za rok, nebo z podnětu alespoň poloviny členů 

spolku.  

b) Zasedání členské schůze se svolává formou pozvánky zaslané na e-mailovou adresu 

členů, a to nejméně třicet dnů před konáním schůze. Místo a čas členské schůze je 

určeno v pozvánce.  

c) Členská schůze zejména schvaluje změny stanov, řeší otázky týkající se zaměření a 

činností spolku, dále volí, odvolává tříčlenný výkonný výbor. 

d) Program jednání a schvalování členské schůze bude uveden na pozvánce. 

e) Členské schůze se mají právo zúčastnit všichni členové IdeaHUB z.s. 

f) Členská schůze je schopná usnášení, byla-li řádně svolána a jsou-li přítomny alespoň 

2/3 členů.  

g) Člen se může nechat zastupovat jiným členem na základě udělené plné moci.  

h) Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. 

Odst. 2 Statutární orgán 

a) Statutárním orgánem je tříčlenný Výkonný výbor, který je složen z předsedy, 

místopředsedy a pokladníka, jež jsou voleni z jeho středu.  

b) Výkonný výbor pověřuje Předsedu, který jedná jménem IdeaHUB s.z. samostatně a 

zastupuje jej na venek.  

c) Výkonný výbor řídí činnost mezi jednáními členské schůze a pracuje v souladu 

organizačním řádem schváleným členskou schůzí. Výbor je usnášeníschopný pouze za 

účasti předsedy a alespoň jednoho člena výboru.  

d) Je možné odvolat pouze jednotlivé členy výkonného výboru zvlášť, nikoliv výkonný 

výbor jako celek. 

e) Člen výkonného výboru je odvolatelný pouze pro hrubé porušení stanov.  

 

Čl. 8 Zásady hospodaření  

a) IdeaHUB z.s hospodaří v souladu s platnými právními normami se svým majetkem, 

jehož zdroji jsou: členské příspěvky, dary, odkazy, dotace, finanční prostředky 

z grantů, případně zisky z vlastního podnikání, které bude mít charakter pouze 

vedlejší činnosti. 

b) Výše členského příspěvku je stanovena na jednání členské schůze vždy na následující 

kalendářní rok a pro případ, že by se nekonalo jednání členské schůze, také na rok 

další. 

Pro rok 2016 je stanoven členský příspěvek na částku:  

 plný členský příspěvek 1000,- Kč 

 snížený členský příspěvek 500,- Kč pro studenty a seniory 

 pro firmy je stanovena částka 5000,-Kč 
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c) Nový člen IdeaHUB z.s. hradí členský příspěvek v celé výši platné pro daný 

kalendářní rok v době vzniku jeho členství. 

d) Pokud členství jakýmkoliv způsobem zanikne, člen nemá nárok na vrácení 

uhrazeného členského příspěvku, ani jeho části. 

e) Výši členských příspěvků, rozpočet a zprávu o hospodaření schvaluje členská schůze.  

Čl. 9 Závěrečná ustanovení.  

a) Změny stanov schvaluje členská schůze. 

b) Spory uvnitř IdeaHUB z.s. řeší výkonný výbor. 

c) O případném zániku IdeaHUB z.s. rozhoduje výkonný výbor. 

d) O majetkovém vypořádání v  případě zániku rozhoduje výkonný výbor. 

 

V Ostravě dne 19.7.2016 

 

Podpis předsedy 


