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Stanovy spolku Demagog.cz, z.s. ·�-.. --·

Čl.1 

Název, forma a sídlo 

Spolek Demagog.cz, z.s. (dále jen „spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Praze. 

Čl. 2 

Charakter spolku 
Projekt Demagog.cz je nepřímo inspirován americkými „factcheckovými" portály Politifact.com a Factcheck.org. 
Tento projekt je z velké části tvořen dobrovolníky a není finančně navázán na žádnou politickou stranu či 
politickou zájmovou skupinu. Pro zajištění nezávislosti a udržitelnosti je financován z více zdrojů. Část 
prostředků tvoří grantová podpora programu Mládež v Akci, Open Society Fund Praha a dalších. 

Základními účely spolku jsou: 

Čl. 3 
Základní účely spolku 

1. kontrola faktických tvrzení, která zazní v politických debatách (výběr, zpracování a hodnocení)
2. zvýšení tlaku veřejnosti a médií na kvalitu jednotlivých politických debat a na politiky samotné
3. rozvoj aktivní občanské společnosti, demokracie a právního státu
4. prosazování principů odpovědnosti

Čl.4 

Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména: 

1. ověřování televizních politických debat a vytváření výstupů na web spolku
2. pořádání a podílení se na vzdělávacích akcích (přednášky, semináře)
3. vytváření vlastních projektů (viz. Abeceda migrace, Sliby Miloše Zemana apod.)

Čl. S 
Členství ve spolku 

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu 
pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Rada spolku o přijetí 
rozhoduje na své nejbližší schůzi po podání přihlášky. 

Každý člen Spolku má právo: 

1. podílet se na činnosti spolku

2. být pravidelně informován o dění ve spolku

3. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

4. a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době

S. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

Každý člen Spolku má povinnost: 

1. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku
2. dodržovat stanovy spolku
3. aktivně se podílet na činnosti spolku
4. pravidelně se informovat o dění ve spolku
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' Členství zaniká na základě: 

Čl. 6 
Zánik členství 

li! 

1. písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku
2. úmrtím
3. vyloučením člena pro hrubé porušování stanov
4. v mimořádných případech rozhodnutím výborem spolku o vyloučení člena Demagog.cz, dopustí-li se

člen Demagog.cz činu neslučitelného s účelem Demagog.cz
S. zánikem Demagog.cz
6. z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Čl. 7 

Orgány spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo 
jinak podle potřeby. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina
členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden 
hlas.

2. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej Rada. Rada má S členů a je volena členskou schůzí
veřejnou volbou na období 2 let.

3. Radu může svolat kterýkoliv člen Rady.

4. Jménem spolku je oprávněn jednat každý člen Rady samostatně.

Čl. 8 
Hospodaření spolku 

1. Příjmy Demagog.cz, z.s. tvoří příspěvky členů Demagog.cz, z.s., dary od fyzických a právnických osob,
účelové dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli Demagog.cz, z.s. Veškeré výdaje jsou
zaměřeny na uskutečňování účelu Demagog.cz, z.s. podle čl. 3 Stanov, řádně podložené účetními
doklady. O mimořádných výdajích rozhoduje Rada.

Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitostí neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzí dne 02. 05. 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do 
spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 07.09.2018 
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