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I. Základní ustanovení 
1. Název spolku: ARGO z.s. 
2. Sídlo spolku: Praha 
3. IČ: 601 65 014 
4. ARGO z.s. (dále jen „ARGO“, nebo „sdružení“) je dobrovolné, 

nezávislé a nepolitické sdružení dětí, mládeže a dospělých bez 
rozdílu národnosti, státní příslušnosti, náboženského vyznání, 
politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. 

5. Všechny složky ARGO používají dohodnutou symboliku 
a názvosloví převzaté z antiky a námořnictví. 

6. Sdružení vyvíjí činnost pro všechny věkové skupiny. Každou 
věkovou skupinu mohou tvořit různá funkční uskupení, ve 
kterých je možno co nejideálnějším způsobem provozovat 
uvedenou činnost. 

 
II. Poslání účel ARGO 

1. Posláním ARGO je podporovat a rozvíjet růst svých členů, 
vedoucí k duchovní, duševní a fyzické jednotě. 

2. ARGO usiluje o splnění tohoto poslání těmito prostředky  
(účel spolku ve smyslu zákona): 
a) celoroční činnost, jejímž základem jsou pravidelné schůzky, 

turistika, sport, pobyt v přírodě a kulturní akce 
b) uplatňování výchovy mravní, rozumové, tělesné, estetické, 

ekologické, pracovní a výchovy ke kolektivnímu cítění 
a toleranci 

c) seskupování členů do samostatných organizačních 
jednotek při respektování věkových i zájmových 
zvláštností 

d) pořádání letních a zimních táborů, výprav, srazů, zájezdů, 
závodů či soutěží a kulturně osvětových akcí 

e) spolupráce s organizacemi podobného zaměření v České 
republice i zahraničí 

f) vydávání účelových tiskovin a časopisů 
3. ARGO může dle rozhodnutí Argolity také podnikat. Předmět 

podnikání ARGO: Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.   
 

III. Organizační struktura 
1. Organizační strukturu tvoří Argolita, oddíly a jiné organizační 

jednotky. 
2. Argolita: 

a) je nejvyšším orgánem sdružení 
b) Argolitu tvoří: 

- Navigátor 
- správce majetku 
- správce financí  
- kapitáni oddílů 
- případně další činovníci ustanovení Argolitou 

c) není-li některá z výše uvedených funkcí obsazena, 
přechází její výkon automaticky na Navigátora.  

d)  statuárním orgánem sdružení jsou Navigátor, správce 
majetku a správce financí. Každý z nich je individuálním 
statutárním orgánem. 

e)  ARGO zastupují navenek Navigátor, správce majetku a 
správce financí, a to každý samostatně.  

f) každý člen Argolity může jmenovat pro řešení úkolů ve své 
kompetenci zástupce a pomocné orgány. 

g) volba a odvolání členů Argolity: 
každý člen Argolity je volen Argolitou na dobu neurčitou; 
odvolat z funkce ho může výhradně Argolita a to kdykoliv na 
návrh nejméně jednoho svého člena shodou prosté většiny 
všech členů.  

h) Argolita se schází dle potřeby na návrh kteréhokoliv člena 
Argolity a může se platně usnášet za přítomnosti alespoň 
2/3 svých členů. Při hlasování rozhoduje prostou většinou 
hlasů přítomných.  

i) každý člen Argolity musí být včas na jednání Argolity 
pozván dohodnutou formou. 

j) hlasování Argolity se řídí těmito pravidly: 
- každý člen Argolity disponuje jedním hlasem bez ohledu na 
počet vykonávaných funkcí 
- v případě rovnosti hlasů je nutno celý proces jednání 
a hlasování opakovat 

- nedojde-li ke shodě při třetím opakovaném hlasování, bude 
rozhodnuto losem. 

k) pravomoci Argolity jsou: 
- volení a odvoláváni členů Argolity 
- schvalování stanov, organizačního řádu a směrnic 
- vypracovávání strategie sdružení, koncepce výchovy, 
programů a úkolů dle poslání sdružení 
- rozhodnutí o přijetí a vyloučení člena sdružení 
- stanovení výše a splatnosti členských příspěvků, jsou-li 
vybírány. 

l) v případě, že počet členů Argolity klesne na nulu, svolá 
kterýkoli ze členů sdružení volební shromáždění členů, 
které prostou většinou hlasů přítomných členů zvolí novou 
Argolitu, nebo rozhodne o zrušení ARGO. 

3. Oddíl je základní organizační jednotkou sdružení a skládá se 
z vedení, tj. kapitanátu, a členů. V čele kapitanátu stojí 
kapitán. Další podrobnosti o ustanovení, rušení a fungování 
oddílů stanoví Argolita. Organizační jednotky nejsou 
pobočnými spolky, leda že Argolita rozhodne jinak.  

4. Jiné organizační jednotky sdružení mohou být různé kluby, 
kroužky apod. O jejich ustanovení, rušení a fungování platí 
obdobně ustanovení o oddílech.  

 
IV. Členství v ARGO 

1. Členem ARGO se může stát každá fyzická osoba, která 
souhlasí s jeho stanovami a splní podmínky členství 
stanovené Argolitou, nebo organizační jednotkou sdružení.  

2. Členství zaniká vystoupením, úmrtím či vyloučením z důvodu 
hrubého či přes předchozí upozornění opakovaného porušení 
členských povinností.  

 
V. Práva a povinnosti členů 

1. Členové ARGO mají práva a povinnosti vyplývající z předpisů 
sdružení se závazností dle uvedeného pořadí: 
a) stanovy ARGO 
b) usnesení a rozhodnutí Argolity 
c) pokyny a rozhodnutí organizačních jednotek vydaných 

v rámci jejich působnosti 
d) vnitřní organizační řád 

2. Člen ARGO má povinnost být registrován. Registraci provádí 
Argolita, nebo jí pověřená osoba.  

3. Člen ARGO má právo se podílet na činnosti, být informován o 
všech závažných skutečnostech a podávat návrhy a podněty. 

4. Členové Argolity jsou povinni se seznámit s povinnostmi 
plynoucími z jejich funkce a vykonávat je odpovědně a jak 
nejlépe dovedou. Pokud jim byla svěřena výchova mládeže, 
jsou povinni ji vykonávat v duchu základních principů 
sdružení. 

 
VI. Majetek ARGO 

1. Majetek ARGO tvoří souhrn všech majetkových hodnot, práv 
a dluhů. 

2. Zdroji majetku sdružení jsou především členské příspěvky, 
dary, příspěvky sponzorů, granty, dotace, ale i výtěžky z akcí 
pořádaných sdružením, výtěžky z podnikání sdružení a jiné 
zdroje. 

3. Sdružení hospodaří se svým majetkem v souladu s platnými 
právními předpisy a vlastními směrnicemi. 

 
VII. Zrušení ARGO 

1. O dobrovolném zrušení sdružení má právo rozhodnout 
výhradně Argolita, s výjimkou dle čl. III. odst. 2. písm. l), a to 
jednomyslnou shodou a za přítomnosti všech svých členů. 
Stejným způsobem rozhodne i o naložení s likvidačním 
zůstatkem sdružení a určí likvidátora. 

 
VIII. Účinnost stanov 

1. Toto nové úplné znění stanov nabývá účinnosti dnem 
schválení a tímto dnem také nahrazuje všechna znění 
předchozí. 

2.  Ke dni přijetí tohoto nového úplného znění stanov zvolila 
Argolita nové statutární orgány sdružení. 


