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Organizační a právní forma expertní
skupiny – prezentace možností

Proč?
 Možnosti financování – vlastní IČ, lze zažádat o finance (i na provoz) z
dotačních programů na nejrůznějších úrovních
 Možnost vystupovat společně…
 Akční skupina – odstranění (legislativních, finančních, sociálních)
bariér rozvoje bioekonomiky (nejen) v regionu
 Regionální strategie – iniciace, zpracování, aktualizace, možnost
začlenit vlastní priority (návaznost na Vize, mise + SWOT)
 Zviditelnění se – společného tématu i jednotlivých členů skupiny
 Začneme být partnerem k jednání
 V blízké budoucnosti je možné zvážit i možnost certifikace

Forma - Zapsaný spolek
 Nezisková organizace – nejčastější v ČR
 Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří mají zájem
organizovaně vykonávat společnou činnost. Spolek zakládají minimálně tři
osoby. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být
bráněno vystoupit z něho.
 Hlavní činností spolku nemůže být podnikání nebo jiná výdělečná činnost,
činností spolku je jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž
naplňování je spolek založen. Hospodářská činnost spočívající v podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti může být pro spolek pouze činností vedlejší.
Zisk z takovéto činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost
včetně správy spolku.

Proč spolek?
 Zapsaný spolek byl nejčastěji navrhovanou organizační formou
samotnými členy expertní skupiny
 Je poměrně snadné spolek založit a zaregistrovat
 Jako nezisková organizace je akceptovatelná pro široký okruh členů
(akademičtí pracovníci, školy, podnikatelé, státní správa, samospráva).
Členství (FO i PO*) nebrání dalším (obchodním) aktivitám členů.
 Registrace je v případě zapsaného spolku osvobozena od poplatků (vs.
ziskový „tržní“ sektor)

Jak založit spolek?
Tvorba stanov dle platné legislativy a potřeb spolku.
Ustavující členská schůze – shoda na stanovách
Zápis z ustavující členské schůze.
Čestné prohlášení členů statut. orgánu (popř. kontrolní komise).
Vyplnění návrhu na zápis údajů do Spolkového rejstříku (IFORM).
Kompletace a kontrola všech dokumentů včetně jejich odeslání na soud.
Souhlas vlastníka nemovitosti s registrací sídla spolku (pokud je třeba).
Výpis z katastru nemovitostí (pokud je třeba).
Potvrzení o vedlejší činnosti – výpis ze živnost. rejstříku (pokud je třeba).
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