
STANOVY SPOLKU

aktuální úplné znění stanov ke dni 21.2.2022

Článek I.
Úvodní ustanovení

1/ (Název Spolku):   Název spolku zní:  SVATÁ LUDMILA, z. s. 
(dále jen „Spolek“)

2/ (Sídlo Spolku) Sídlo Spolku je na adrese: Za Lužinami 1084/33, 15500 Praha 5 − Stodůlky

3/ (Základní  právní  zásady) Spolek  je  korporací  ve  smyslu  §  210  a  násl.  zákona
č. 89/2021 Sb., občanský zákoník. Ve smyslu ustanovení § 214 a násl. občanského zákoníku
je samosprávným a dobrovolným svazkem členů v něm spolčených a vedených společným
zájmem.  Je  nepolitickou  právnickou  osobou  organizací  založenou  za  účelem  naplňování
společného zájmu, způsobilou k právnímu jednání.

4/ (Účel Spolku, poslání) Účelem a posláním Spolku je

 kontinuální  připomínání  sv.  Ludmily  a  ostatních  zemských  světců  a  dalších
významných duchovních osobností vztahujících se k České republice a její identitě,
postavené  na  křesťanských  základech,  rozšiřování  povědomí  o  nich  a  probouzení
zájmu o ně v nejširší Společnosti,

 šíření  povědomí  o  sv.  Ludmile  a  zemských  světcích  na  mezinárodní,  především
evropské úrovni,

 využití  potenciálu  českých  a  moravských  zemských  světců  pro  témata  školství,
vzdělávání, sociální, poutní turistiky a kulturně společenských akcí.

5/ (Vnitřní  organizace  Spolku) Vnitřní  organizace  Spolku,  práva  a  povinnosti  členů,
působnost volených orgánů Spolku aj. se řídí těmito stanovami, které  jsou uloženy ve  svém
úplném znění v sídle Spolku.

Článek. II. 
Činnost Spolku

1/ (Hlavní  činnost  Spolku)  Hlavní  činnost  Spolku  směřuje k  ochraně  a  uspokojení
společných zájmů, k jejichž naplňování je Spolek založen, a k naplňování poslání a účelu
Spolku  tak,  jak  jsou  stanoveny  v č l . I  stanov.  Hlavní  činnost  je  naplňována  zvláště
prostřednictvím:

 probouzení  zájmu  o  poslání  a  projekty  Spolku  a  získávání  nových  členů  Spolku
a sympatizantů jeho projektů,

 zajištění propagace projektů Spolku,
 propojování a podporování aktivit jednotlivých členů Spolku a občanských aktivit, 

blízkých poslání Spolku,



 realizace vlastních projektů a pořádání akcí v souladu s účelem a posláním Spolku
a probouzení  zájmu  o  něj,  propagace   projektů  Spolku i  všech  připojených  aktivit
a jejich vzájemného propojování,

 informování členů Spolku, sympatizantů projektů a občanských aktivit o zkušenostech
s pořádáním projektů, získávání prostředků a navazování nové spolupráce,

 navazování a propojování kontaktů mezi místy spojenými  se sv.  Ludmilou a dalšími
zemskými patrony.

K podpoře hlavní činnosti Spolek může vyvíjet dále činnosti jako např.:

 příležitostné publikační činnosti, propagaci a reklamu,
 příležitostné školicí, přednáškové a obdobné činnosti,
 akce pořádané Spolkem.

2/ (Vedlejší činnost) Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejíž účel bude v podpoře hlavní
činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti Spolku lze použít
pouze pro spolkovou činnost, využití majetku Spolku a správu Spolku.

Článek III.
Členství, práva a povinnosti členů Spolku

1/ (Členství ve Spolku) Členství ve Spolku je dobrovolné. Členy Spolku mohou být jak
fyzické, tak právnické osoby.  Členství se váže na osobu člena,  je nepřevoditelné na jinou
osobu a nepřechází na právní nástupce člena.
Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy
se stane členem spolku.
Fyzická osoba se může stát členem Spolku, je-li starší 18 let,  bez  rozdílu pohlaví,  vyznání,
politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy, státní příslušnosti apod. 
Právnická osoba se může stát členem Spolku, s výjimkou politických stran. Právnickou osobu
ve Spolku zastupuje její  statutární orgán. V případě,  že je členem Spolku obec či město,
zastupuje  ji  starosta/primátor.  Právnická  osoba  může  být  zastoupena  rovněž  na  základě
pověření/zmocnění a určit jiné své zástupce. 
Individuální  členství  nemůže  vzniknout  fyzické  osobě,  která  je  současně  příslušníkem
právnické osoby, která je rovněž členem. 
 
2/ (Druhy členství) Členství ve Spolku je

a) řádné, anebo
b) čestné.

3/ (Řádné členství)  Řádné členství  vzniká rozhodnutím Rady Spolku o přijetí  člena
na základě jeho žádosti o členství, a to ke dni rozhodnutí, není-li v rozhodnutí uveden den
pozdější.
Rada Spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství zejména, pokud dojde k většinovému
názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání
Spolku,  dobré  jméno či  pověst  Spolku apod.  Většina  členů Rady Spolku má právo veta
k přijetí  žadatele  za  člena.  Rozhodnutí  Rady  Spolku  není  třeba  odůvodňovat,  na  přijetí
za člena Spolku není právní nárok.



4/ (Práva a povinnosti řádných členů) Řádní členové

 mají právo účastnit se činnosti Spolku,
 mají  právo  účastnit  se  jednání  (zasedání)  valné  hromady  Spolku,  hlasovat

a rozhodovat na valné hromadě,
 mají právo volit členy volených orgánů Spolku,
 mají právo být voleni do volených orgánů Spolku,
 mají právo být informován o dění ve Spolku,
 mají právo užívat výhod člena Spolku, pokud jsou takové výhody vyhlášeny,
 mají právo podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet 

odpověď na své podání,
 podílejí se na činnosti Spolku,
 platí  členské  příspěvky  ve  stanovených  termínech  a  za  podmínek  uvedených

ve stanovách, vyplývajících ze stanov nebo z rozhodnutí učiněných na základě stanov,
 chrání a zachovávají dobré jméno a/nebo pověst Spolku,
 jsou povinni dodržovat stanovy Spolku.

5/ (Čestné  členství)  Čestným  členem  Spolku  se může  stát  fyzická  nebo  právnická
osoba,  která  svým  významným  postavením  a  svým  jednáním  Spolek  podporuje,
ale např. z důvodu vzdálenosti (pracovního vytížení apod.) se nemůže či nechce plně podílet
na činnosti Spolku. Ujednání odstavce 3/ tohoto článku se uplatní obdobně.

6/ (Práva a povinnosti čestných členů) Čestní členové

 mají právo být informován o dění ve Spolku,
 mají právo užívat výhod člena Spolku, pokud jsou takové vyhlášeny a pokud se takové

výhody dle podmínek jejich vyhlášení vztahují i na čestné členy,
 mají právo podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet

odpověď na své podání,
 mají  právo  účastnit  se  jednání  valné  hromady,  ale  toliko  jako  hosté,  bez  práva

hlasovat, volit a rozhodovat na valné hromadě,
 neplatí členské příspěvky,
 mají právo být zvoleni do volených orgánů Spolku,
 podílejí se na činnosti Spolku,
 chrání a zachovávají dobré jméno a/nebo pověst Spolku,
 jsou povinni dodržovat stanovy Spolku.

 7/ (Členské příspěvky) Výši a splatnost členských příspěvků určuje rada Spolku, a to
svým rozhodnutím.  Rozhodnutí  o  členských  příspěvcích  se  oznamuje  a  doručuje  členům
Spolku  způsobem,  jaký  je  stanoven  pro  svolání  valné  hromady  Spolku.  Rada  Spolku  je
oprávněna určit,  že výše členských příspěvků bude rozdílná pro různé členy Spolku, a to
např. v závislosti na tom, zda je členem právnická či fyzická osoba, zda se jedná o zakládající
členy Spolku nebo později  přijaté členy, v případě členů - územních samosprávných celků
např. podle počtu obyvatel apod. 

8/ (Ukončení členství ve Spolku) Členství ve Spolku končí/lze ukončit

a) dobrovolným  vystoupením člena na základě jeho písemného oznámení  o  ukončení
členství doručeného Radě Spolku, a to ke dni doručení takového oznámení,



b) úmrtím člena, který je fyzickou osobou,
c) zánikem člena, který je právnickou osobou,
d) vyloučením člena dle následujícího odstavce,
e) nezaplacením  členských  příspěvků  do  data  vyhlášeného  Radou  Spolku,  pokud

k zaplacení nedojde ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Radou Spolku ve výzvě
k  zaplacení,  ačkoli  byl  na  tento  následek  ve  výzvě  upozorněn,  přičemž  členství
v takovém  případě  končí  posledním  dnem  dodatečné  lhůty  k zaplacení  členského
příspěvku, jež marně uplynula, 

f) zánikem Spolku,
g) v jiných případech a způsoby uvedenými v zákoně.

8/ (Vyloučení člena Spolku)  O vyloučení člena Spolku rozhoduje Rada Spolku. 
Vyloučit lze člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství,  pokud člen svým
jednáním porušuje zásady a cíle a/nebo ohrožuje řádné plnění poslání Spolku, a v přiměřené
lhůtě  nápravu  nezjednal  ani  po  výzvě  Rady.  Výzva  se  nevyžaduje,  nelze-li  porušení
povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu.
Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
Návrh na vyloučení může podat Radě Spolku v písemné formě kterýkoli člen Spolku nebo
člen orgánu Spolku; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. 
Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit,
žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
Člen  může  do  patnácti  dnů  od  doručení  rozhodnutí  v  písemné  formě  navrhnout,
aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada.
Vyloučený  člen  může  do  tří  měsíců  od  doručení  konečného  rozhodnutí  Spolku  o  svém
vyloučení  navrhnout  soudu, aby rozhodl  o neplatnosti  vyloučení;  jinak toto  právo zaniká.
Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří  měsíců ode dne, kdy se
o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik
jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

9/ (Ručení) Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.

10/ (Seznam členů Spolku) Rada Spolku vede seznam řádných členů a čestných členů.
V seznamu členů zápisy  a  výmazy týkající  se  členství  osob ve Spolku provádí  výkonný
ředitel  na základě rozhodnutí  Rady.  Seznam členů bude zpřístupněn s tím,  že každý člen
Spolku do něj může nahlédnout v sídle Spolku. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou
žádost od Spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje
o své osobě, popřípadě potvrzení,  že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena
může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání
potvrzení  žádat  jiná  osoba  blízká  nebo  dědic,  prokáží-li  zájem  hodný  právní  ochrany.
Seznam členů může být uveřejněn, a to tak, že v uveřejněném seznamu členů budou uvedeni
pouze členové – právnické osoby, jejichž souhlas je vyjádřen jejich členstvím ve Spolku
a vázaností  těmito  stanovami.  Člen  –  fyzická  osoba  může  být  uvedena  v uveřejněném
seznamu členů, pokud o to písemně požádá Spolek žádostí, doručenou Radě Spolku. Člen
Spolku má právo odvolat souhlas s uvedením v uveřejněném seznamu členů Spolku, a to
písemným oznámením doručeným radě Spolku.  
Při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný. 



Článek IV.
Orgány Spolku

1/ (Orgány Spolku) Orgány Spolky jsou:

 valná hromada  
 Rada Spolku
 předseda
 výkonný ředitel
 kontrolní komise

2/ Orgány  Spolku  uvedené  v předchozím  odstavci  jsou,  s výjimkou  valné  hromady,
orgány volenými. 

3/ (Funkční  období  členů  volených  orgánů)  Není-li  v těchto  stanovách  výslovně
uvedeno jinak, je funkční období členů volených orgánů Spolku pět (5) roků.

4/ Je-li členem voleného orgánu Spolku jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu,
aby  ji  v  orgánu  zastupovala,  jinak  právnickou  osobu  zastupuje  člen  jejího  statutárního
orgánu.

5/ (Kooptace)  Členové  volených orgánů  Spolku,  jejichž  počet  neklesl  pod  polovinu,
mohou  kooptovat  náhradní  členy  svého  orgánu do nejbližšího  zasedání  orgánu  Spolku,
v jehož kompetenci  je volba členů příslušného orgánu. Doba výkonu funkce náhradního
člena voleného orgánu se nezapočítává do doby výkonu funkce člena orgánu na základě
volby k tomu příslušným orgánem. 

6/ (Způsob jednání orgánů) Připouští se rozhodování orgánů Spolku i mimo zasedání
v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

7/ (Zánik  členství  ve  volených orgánech  Spolku)  Členství  ve  volených  orgánech
Spolku zaniká:

 smrtí člena voleného orgánu, byla-li členem orgánu fyzická osoba,
 uplynutím funkčního období, 
 odvoláním z funkce,
 odstoupením člena orgánu z funkce.

8/ (Úhrady členům orgánů)  Není-li  ve  stanovách  uvedeno  či  nevyplývá-li  ze  stanov
výslovně jinak, anebo neschválí-li Rada spolku poskytnutí odměny členům orgánů Spolku, je
výkon funkcí členů orgánů Spolku bezplatný. 

Článek V.
Valná hromada

1/ Valná  hromada  je  nejvyšším  orgánem  Spolku.  Valná  hromada  je  tvořena
shromážděním všech řádných členů Spolku.



2/ (Působnost valné hromady) Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulé
období, přijímá zásady činnosti pro období následující,  dále valná hromada hodnotí práci
odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci  a  činnost
Spolku. 

Do působnosti valné hromady tak náleží zejména:

 určení hlavní zaměření činnosti spolku,
 schvalování výroční zprávy o činnosti za uplynulé období předkládané Radou Spolku,
 schvalování výsledku hospodaření Spolku, jehož součástí je účetní závěrka,
 volba členů Rady Spolku a kontrolní komise,
 odvolávání členů Rady Spolku a kontrolní komise,
 hodnocení činnosti dalších orgánů Spolku i jejich členů,
 rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
 rozhodování o koupi a prodeji nemovitostí, včetně zřízení věcných práv k nim,
 rozhodování o dalším zaměření činnosti Spolku,
 rozhodování o změně stanov,
 rozhodování o dalších záležitostech, které si valná hromada vyhradí.

3/ (Svolání  valné  hromady)  Valnou  hromadu  svolává  předseda  a/nebo  výkonný
ředitel Spolku. Nemůže-li valnou hromadu svolat ani jeden z nich, svolává valnou hromadu
Rada Spolku. Řádná valná hromada je svolávána podle potřeby,  nejméně však jedenkrát
do roka, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené za předchozí
kalendářní rok, nejpozději však do 30. června následujícího kalendářního roku. 
Zasedání  valné  hromady  se  svolá  rovněž  z  podnětu  alespoň  třetiny  členů  Spolku  nebo
kontrolního  orgánu  Spolku.  Podnět  musí  obsahovat  uvedení  důvodu  a  návrh  programu
zasedání  mimořádné  valné  hromady.  Nesvolá-li  statutární  orgán  Spolku  či  jiná  osoba,
oprávněná ke svolání valné hromady dle tohoto odstavce, zasedání valné hromady do osmi
(8) týdnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze
na náklady Spolku sám.

4/ (Pozvánka  na  valnou  hromadu)  Pozvánka na  valnou  hromadu  Spolu  s  jejím
programem  musí  být  rozeslána  členům  nejméně  třicet  (30)  dní  před  jejím  konáním.
Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak,
aby  co  nejméně  omezovaly  možnost  členů  se  ho  účastnit.  Již  svolané  zasedání  valné
hromady lze odvolat nebo odložit. 
Pozvánka se doručuje buď osobně, nebo se rozesílá prostřednictvím pošty na adresy členů
Spolku uvedené v seznamu členů, anebo se rozesílá elektronicky na emailové adresy, které
členové Spolku sdělili či adresy, které členové Spolku uveřejnili. Zasedání valné hromady
lze  svolat  rovněž  pozvánkou  uveřejněnou  na  internetových  stránkách  Spolku,  budou-li
takové zřízeny, popřípadě i jiným vhodným způsobem.

5/ (Účast na valné hromadě) Právo účastnit se zasedání valné hromady mají všichni
členové Spolku. Právo hlasovat a přijímat rozhodnutí však mají toliko členové řádní. Čestní
členové se mohou zasedání účastnit jako hosté bez práva hlasovat a rozhodovat.

Zasedání valné hromady je možné zúčastnit se:
a) prezenčně, 
b) on-line s využitím technických prostředků. 



6/ (Online účast) V případě, že se člen Spolku chce účastnit zasedání valné hromady
on-line, musí předem, a to alespoň 24 hodin přede dnem konání valné hromady, písemně
tuto  skutečnost  oznámit  předsedovi  spolku  nebo  výkonnému  řediteli.  Účast  na  valné
hromadě  on-line  bude  umožněna  takovým  členům  prostřednictvím  videokonference  či
jiného srovnatelného postupu s přenosem obrazu i zvuku umožňujícího ověření totožnosti
člena.  Člen  Spolku,  účastnící  se  valné  hromady  on-line,  je  povinen  prostřednictvím
technického prostředku prokázat svou totožnost a za tím účelem, jakož i za účelem zajištění
jeho účasti na jednání valné hromady, mít zprovozněnu funkční kameru a mikrofón. Účast
členů Spolku, účastnících se on-line, bude ověřena svolavatelem, popř. předsedajícím valné
hromadě,  a  bude  potvrzena  zápisem  do  listiny  přítomných  s poznámkou  „on-line“
s podpisem osoby,  která  provedla  ověření  nebo osoby,  která  pořizuje  zápis  ze  zasedání
valné hromady.

7/ (Právo  na  vysvětlení)  Každý  člen  je  oprávněn  požadovat  i  dostat  na  valné
hromadě vysvětlení  záležitostí  Spolku,  vztahuje-li  se  požadované vysvětlení  k předmětu
zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon
uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je
poskytnout.

8/ (Hlasy členů, Usnášeníschopnost valné hromady, přijímání usnesení) Každý řádný
člen má jeden hlas, hlasy všech řádných členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna
usnášet  se  za  účasti  nadpoloviční  většiny  všech  řádných  členů  Spolku.  Usnesení  valné
hromady se přijímá většinou hlasů přítomných řádných členů.  Záležitost, která nebyla zařazena
na pořad  zasedání  při  jeho ohlášení,  lze  rozhodnout  za  účasti  nadpoloviční  většiny  všech
řádných  členů  a  se  souhlasem  nadpoloviční  většiny  členů  Spolku  přítomných  na  valné
hromadě. 

9/ (Náhradní valná hromada) Není-li valná hromada schopná se usnášet, a nesejde-li
se potřebná většina členů ani do třiceti (30) minut po okamžiku, kdy měla být valná hromada
podle pozvánky zahájena, lze po uplynutí těchto třiceti minut ihned konat náhradní valnou
hromadu  za  účasti  libovolného  počtu  členů  Spolku,  tj.  taková  valná  hromada  je
usnášeníschopná za účasti jakéhokoliv počtu členů. Žádné další pozvánky na náhradní vanou
hromadu apod. není zapotřebí, žádné další podmínky pro svolání náhradní valné hromady se
nestanoví.  Záležitosti,  které  nebyly  zařazeny  do  navrhovaného  pořadu  původní  valné
hromady lze na náhradní valné hromadě projednat a rozhodnout, souhlasí-li s tím všichni
členové Spolku přítomní na náhradní valné hromadě. Náhradní valná hromada rozhoduje
vždy nadpoloviční většinou přítomných řádných členů Spolku.

10/ (Řízení valné hromady) Jednání valné hromady zahájí zpravidla předseda Spolku,
jinak ten, kdo ji svolal,  popř. jiný člen Rady Spolku. Kdo zasedání zahájí,  ověří,  zda je
členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších
činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad
ohlášen,  ledaže  se  členská  schůze  usnese  na  předčasném ukončení  zasedání. Záležitost,
která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se
souhlasem  nadpoloviční  většiny  řádných  členů  Spolku  přítomných  na  valné  hromadě
oprávněných o ní hlasovat. 

11/ (Zápis  ze  zasedání  valné  hromady)  Zápis  ze  zasedání  valné  hromady  bude
vyhotoven  do  třiceti  dnů  od  jejího  ukončení.  Vyhotovení  zápisu  zajistí  statutární  orgán
Spolku nebo výkonný ředitel, svolavatel valné hromady a/nebo ten, kdo zasedání předsedal



nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak,
kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl
zápis  vyhotoven.  Každý  člen  Spolku  může  nahlížet  do  všech  zápisů  ze  zasedání  valné
hromady. Přílohou zápisu bude listina přítomných.  Stran účasti členů přítomných na zasedání
valné  hromady  online  provede  záznam  do  listiny  přítomných  ten,  kdo  provedl  ověření
totožnosti člena, anebo ten, kdo pořizuje zápis ze zasedání valné hromady, a to s poznámkou
o účasti „online“.

Článek VI.
Rada Spolku

1/ (Počet členů Rady) Rada Spolku má sedm (7) členů.

2/ (Působnost Rady Spolku) Rada je základním výkonným orgánem Spolku a druhým
nejvyšším  orgánem  Spolku.  Rada  odpovídá  za  řádné  hospodaření  Spolku,  kontroluje,
rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména
za řádné naplňování účelu a poslání Spolku. Rada vede a řídí práci Spolku v období mezi
valnými hromadami, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Rada jedná s péčí
řádného hospodáře. Rada Spolku mj.:

 volí a odvolává předsedu Spolku,
 volí a odvolává výkonného ředitele,
 přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření,  závěrky  publikuje

v rámci Spolku,
 posuzuje  návrhy  na  prodej  a  koupi  nemovitostí  a  předkládá  tyto  návrhy  valné

hromadě,
 posuzuje a překládá návrhy investic, o jejichž schválení rozhoduje valná hromada,
 dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,
 schvaluje  přijetí  zaměstnanců Spolku  a  ukončování  jejich  pracovních  poměrů a/nebo

obdobných vztahů,
 přijímá členy Spolku,
 rozhoduje o vyloučení členů Spolku,
 rozhoduje  o  odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku  členům, pokud

pro to existují závažné důvody,
 rozhoduje  o  pracovních  záležitostech  zaměstnanců  Spolku  a  dobrovolných

spolupracovníků,
 schvaluje a přijímá interní organizační normy Spolku,
 připravuje a předkládá návrhy změn stanov valné hromadě,
 určuje výše, splatnosti a dodatečné lhůty k zaplacení členských příspěvků,
 schvaluje předem právní jednání, k nimž jsou za Spolek oprávněni předseda a/nebo

výkonný ředitel, u nichž je to stanoveno těmito stanovami nebo v interním materiálu
Rozhodovací  a  podpisová  práva  (Rozhodovací  a  podpisový  řád)  či  jiném  Radou
vydaném dokumentu,

3/ (Složení členů Rady) Členem Rady Spolku mohou být

a) fyzické osoby, které jsou řádným členem Spolku
b) právnické osoby, které jsou členem Spolku, přičemž na zastupování právnické osoby

se použije ustanovení čl. III odst. 1 obdobně,



c) fyzické  osoby,  které  jsou  členy  orgánů,  zaměstnanci  či  představiteli  členů  -
právnických osob,

d) fyzické osoby navržené do funkce svolavatelem valné hromady či jakýmkoliv členem
Spolku.

4/  (Rozdělení  kompetencí  mezi  členy  Rady,  odpovědnost,  delegace)  Rada  je
oprávněna rozhodnout o tom, který z jejích členů se bude věnovat jaké oblasti činnosti Spolku,
který bude odpovědný za ten který projekt,  na rozdělení  rolí,  kompetencí  a odpovědnosti
za určitou  agendu  mezi  sebou  apod.,  přičemž  podrobnosti  budou/mohou  být  uvedeny
v dokumentu „Rozhodovací a podpisová práva“ vydaném radou Spolku aj.  Rada je rovněž
oprávněna  delegovat  ty  své  pravomoci,  o  kterých  rozhodne,  na  další  členy  nebo
zaměstnance Spolku. 

5/ (Svolání  Rady)  Rada je  svolávána předsedou Spolku nebo výkonným ředitelem,
je- li  tento  jejím  členem,  popřípadě,  není-li  to  možné,  jiným  členem  Rady,  a  to  podle
potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.  Zasedání Rady se svolá také tehdy, požádá-li o to
nejméně polovina členů Rady s udáním důvodu svolání a programu zasedání, a to do 15 dnů
od doručení žádosti/podnětu.

6/ (Pozvánka  na  zasedání  Rady)  Pozvání  na  schůzi  rady  musí  být  písemné  nebo
učiněno elektronicky na emailovou adresu člena Rady, kterou za tím účelem oznámí, a musí
být odesláno nejméně 14 dnů před termínem zasedání. Pozvání musí obsahovat místo, čas
a program zasedání Rady. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných
důvodů a pouze pokud to Rada po svém svolání a/nebo na svém zasedání schválí.

7/ (Usnášeníschopnost  Rady,  Hlasy,  zasedání)  Rada  je  usnášeníschopná  pouze
za účasti  nadpoloviční  většiny jejích členů.  Rada rozhoduje většinou hlasů zúčastněných
členů, hlasy všech členů rady  mají  stejnou  váhu.  Na zasedání Rady  mohou  být  zváni  dle
potřeby  hosté. Zasedání Rady má právo se účastnit i výkonný ředitel,  není-li členem Rady,
ale pouze s hlasem poradním. Schůze/zasedání rady lze konat on-line s využitím technických
prostředků, přičemž úprava dle čl. IV.6 a V.6 se pak užije obdobně/přiměřeně. 

Článek VII.
Předseda

 
1/ (Postavení předsedy, statutární orgán) Předseda je statutárním orgánem Spolku.
Statutární orgán Spolku je individuálním orgánem, má jednoho (1) člena. Předsedou může
být pouze fyzická osoba.

2/ (Volba předsedy) Předseda je volen Radou Spolku z řad jejích členů, resp. z řad
zástupců  členů  Rady  Spolku,  jsou-li  členy  Rady  právnické  osoby.  Po  skončení  jeho
funkčního období  předá doklady a věci vztahující  se k funkci nastupujícímu předsedovi,
přičemž předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3/ (Způsob zastupování, podepisování) Předseda zastupuje Spolek samostatně, není-li
v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu
Spolku připojí předseda svůj podpis.



4/ (Omezení  zástupčích  oprávnění)  Dokument  „Rozhodovací  a  podpisová  práva“
vydaný Radou může obsahovat další omezení a/nebo podmínky schválení pro právní jednání
činěná předsedou, která však neomezují zástupčí oprávnění předsedy navenek.

5/  (Udělování  zmocnění)  Předseda  je  oprávněn  udělovat  zmocnění  k zastupování
Spolku.  Plná  moc  musí  být  v  takovém  případě  udělena  písemnou  formou  s  přesným
vymezením oprávnění a odpovědností zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový
rozsah zmocnění.

6/ (Kompetence předsedy) Předseda zastupuje Spolek navenek. Předseda se řídí zákony, 
stanovami Spolku, rozhodnutími Rady Spolku a rozhodnutími valné hromady. Do kompetencí 
předsedy patří mj.:

 svolávání valné hromady Spolku,
 svolávání Rady Spolku,
 řízení a vedení zasedání Rady Spolku,
 další činnosti vyplývající z těchto stanov,
 zastupování Spolku v pracovněprávních vztazích.

Předseda  je oprávněn písemně delegovat některé své kompetence na výkonného ředitele,
na další členy Rady Spolku, případně na další členy či zaměstnance Spolku.

7/ (Odměna  předsedy)  Rada  Spolku  je  oprávněna  rozhodnout/schválit  poskytnut
odměny předsedovi Spolku za práci/činnost konanou pro Spolek a určit výši takové odměny
a platební podmínky.

Článek VIII.
Výkonný ředitel

1/ (Postavení  výkonného  ředitele)  Výkonný  ředitel  je  hlavním výkonným orgánem
Spolku. Spolek má jednoho (1) výkonného ředitele.  Výkonným ředitelem může být pouze
fyzická osoba.

2/ (Volba výkonného ředitele) Výkonný ředitel je volen Radou Spolku, a to buď z řad
jejích členů, resp.  z řad zástupců členů Rady Spolku, jsou-li členy Rady právnické osoby,
anebo  Rada  může  zvolit  výkonným  ředitelem  jakoukoliv  třetí  osobu.  Po  skončení  jeho
funkčního období předá výkonný ředitel doklady a věci vztahující se k funkci nastupujícímu
výkonnému řediteli (není-li ho, pak řediteli nebo Radě),  přičemž předání je nutné provést
nejpozději do 30 dnů od skončení funkce.

3/ (Kompetence výkonného ředitele, zastupování) Výkonný ředitel zajišťuje běžnou
činnost Spolku. Výkonný ředitel koordinuje a organizuje činnosti a plnění úkolů jednotlivých
členů Rady Spolku. Výkonný ředitel je oprávněn zastupovat Spolek navenek a činit za Spolek
právní  jednání,  a  to  i  samostatně,  není-li  v těchto  stanovách  výslovně  uvedeno  jinak.
Do kompetencí výkonného ředitele patří mj.:

 svolávání valné hromady Spolku,
 svolávání Rady Spolku, je-li jejím členem,
 účastnit se zasedání Rady Spolku s hlasem poradním,



 další činnosti vyplývající z těchto stanov,
 zastupování Spolku v pracovněprávních vztazích,
 uzavírat smlouvy a dohody za Spolek v rámci běžné činnosti Spolku a zavazovat jej,

a /nebo rozhodovat v rámci běžné činnosti Spolku o jednotlivých výdajích Spolku,
 dohled nad zaměstnanci Spolku, jejich kontrola, organizování jejich práce,
 další úkoly dle pracovní smlouvy či smlouvy o výkonu funkce, uzavřené mezi Spolkem 

a výkonným ředitelem,
 další úkoly vyplývající z rozhodnutí Rady Spolku a/nebo pokynů předsedy Spolku.

  
Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí svůj výkonný ředitel  svůj
podpis.
Výkonný ředitel se řídí zákony, stanovami Spolku, rozhodnutími Rady Spolku, rozhodnutími
valné hromady a rozhodnutími a pokyny předsedy Spolku.
Výkonný ředitel  je  oprávněn písemně delegovat  některé  své  kompetence  na  další  členy
Rady  Spolku,  případně  na  další  členy  či  zaměstnance  Spolku,  ledaže  z dokumentu
„Rozhodovací a podpisová práva“, vydaného Radou, bude vyplývat jinak.

4/ (Omezení  zástupčích  oprávnění)  Dokument  „Rozhodovací  a  podpisová  práva“
vydaný Radou může/bude obsahovat další omezení a/nebo podmínky schválení pro právní
jednání činěná výkonným ředitelem, která však neomezují  zástupčí  oprávnění výkonného
ředitele navenek. 
Výkonný  ředitel  však  není  v žádném  případě  oprávněn  za  Spolek  zcizovat  a  zatěžovat
nemovitosti, uznávat dluhy, poskytovat či přijímat půjčky a/nebo úvěry, vystavovat směnky,
uzavírat  nájemní a/nebo leasingové smlouvy, ledaže  k tomu bude mít  předchozí  písemné
schválení Radou Spolku.

5/  (Udělování  zmocnění)  Výkonný  ředitel  je  oprávněn  udělovat  v rámci  své
působnosti  (kompetence)  zmocnění.  Plná  moc  musí  být  v  takovém  případě  udělena
písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědností zmocněné osoby a musí
obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

6/ (Odměna  výkonného  ředitele)  Nebude-li  mezi  Spolkem a  výkonným ředitelem
ujednáno  jinak,  má  výkonný  ředitel  právo  na  odměnu  za  výkon  práce/činnost  konanou
pro Spolek, a to ve výši sjednané v písemné smlouvě mezi ním a Spolkem, jejíž výše bude
schválena Radou Spolku.

Článek IX.
Kontrolní komise

1/ (Složení kontrolní komise) Kontrolní komise kolektivním orgánem, který má tři 
(3) členy. 

2/ (Volba členů kontrolní  komise)  Členy kontrolní  komise  volí  a  odvolává  valná
hromada.  Kontrolní  komise  si  ze  svého středu volí  předsedu kontrolní  komise,  který  ji
zastupuje při jednání s ostatními orgány Spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti
Spolku. Kontrolní komise se zodpovídá valné hromadě.

3/ (Členství  v kontrolní  komisi)  Členství  v  kontrolní  komisi  není  slučitelné
s členstvím v Radě Spolku ani s funkcí likvidátora. Členem kontrolní komise nesmí být ani



osoba blízká členům Rady. Členy kontrolní komise mohou být i jiné osoby než řádní členové
Spolku.

4/ (Působnost a úkoly kontrolní komise) Úkolem kontrolní komise je dohlížet, jsou-
li  záležitosti  spolku  řádně  vedeny,  a  zda  činnost  orgánů  Spolku  a  hospodaření  Spolku
probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami Spolku
a rozhodnutími valné hromady a Rady Spolku.
Kontrolu  provádí kontrolní  komise nezávisle  na ostatních orgánech na základě vlastního
rozhodnutí,  nebo  na  základě  žádosti  předsedy  nebo  Rady  Spolku  o  kontrolu  kdykoliv
v průběhu  roku,  nejméně  však  jednou  ročně,  v  rámci  odsouhlasení  roční  závěrky
hospodaření.
Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. 
Zahájení a ukončení kontroly oznámí komise předsedovi bez zbytečného prodlení.
Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů Spolku s tím, že v rozsahu působnosti
kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů
dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně valné hromadě
písemnou  zprávu.  Zpráva  musí  obsahovat  stručný  záznam  o  postupu  kontroly,  výčet
kontrolovaných  oblastí,  zjištěné  nedostatky,  určení  osob,  které  za  ně  nesou  odpovědnost
a návrh opatření k nápravě.

5/ (Součinnost při kontrole) Všichni členové Spolku, Rada Spolku i zaměstnanci jsou
povinni  s  kontrolní  komisí  v  průběhu  kontroly  spolupracovat  a  poskytovat  jí  potřebné
informace  či  vysvětlení  a  další  požadovanou  a  k řádnému  průběhu  kontroly  potřebnou
součinnost. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrol kontrolní komise, mají právo
připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

6/ (Usnášeníschopnost  kontrolní  komise,  Hlasy,  zasedání)  Kontrolní  komise  je
usnášeníschopná  pouze  za  účasti  nadpoloviční  většiny  jejích  členů.  Kontrolní  komise
rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů, hlasy všech členů komise mají stejnou váhu.
Na zasedání kontrolní komise mohou být  zváni  dle potřeby hosté. Schůze/zasedání kontrolní
komise lze konat on-line s využitím technických prostředků, přičemž úprava dle čl. IV.6 a V.6 se
pak užije obdobně/přiměřeně. 

Článek X.
Majetek a hospodaření Spolku

1/ (Zdroj příjmů Spolku, majetek) Majetek Spolku je určen k plnění jeho účelu a cíle,
a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli Spolku směřují. Prostředky na svou
činnost získává Spolek zejména z 

a) členských příspěvků, 
b) dědictví a odkazů, 
c) darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, 
d) státních příspěvků, nadačních grantů, 
e) grantů a účelových dotací od státu a samosprávných územních celků,
f) příjmů z činností Spolku a z výnosu svého majetku.

2/ Veškeré  získané  prostředky  musí  být  využívány  ve  smyslu  těchto  stanov,  musí
sloužit  k  financování  činnosti  naplňující  poslání  a  cíle  Spolku  a  vytváření  potřebných



podmínek  pro  realizaci  těchto  činností.  Prostředky  Spolku  nesmějí  být  používány
k obohacování  fyzických  ani  právnických  osob,  platí  to  v  plné  míře  i  pro  členy
a zaměstnance  Spolku.  To nevylučuje  použití  prostředků  k  sociálním nebo  charitativním
účelům. Prostředky Spolku lze vynaložit na úhradu mezd či odměna zaměstnanců Spolku
sjednaných na základě platných smluv.

3/ Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného
naplňování poslání, cílů a účelu Spolku.

4/ Za  řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Spolku
v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů Spolku.

5/ Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu vyhotoveného a schváleného Radou.

6/ Za každé uplynulé účetní období ukládá Spolek do sbírky listin spolkového rejstříku,
do 1 měsíce po jejich schválení, příslušné listiny a doklady stanovené zákonem.

7/ Bližší  podrobnosti  upravující  hospodaření  s  majetkem  Spolku  jsou/mohou  být
obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

8/ V případě  zániku  Spolku  s likvidací  bude  s likvidačním  zůstatkem  naloženo
způsobem a za podmínek uvedených v zákoně.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1/ Spolek  může  zaniknout  dobrovolným  rozpuštěním  (zrušením)  na  základě
rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2/ Dojde-li  k  zániku  Spolku,  přechází  jeho  majetek  po  vypořádání  závazků
na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako tento Spolek.

3/ Spolek je založen na dobu neurčitou.

4/ Právní vztahy týkající se záležitostí Spolku se řídí právním řádem České republiky,
zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

5/ (Přechodné ustanovení)  U členů volených orgánů Spolku, zvolených za účinnosti
předchozích stanov, u nichž v době účinnosti  přijetí  těchto stanov funkční  období trvá,  se
ohledně délky funkčního období uplatní příslušná ustanovení těchto stanov. 

V Praze, dne 22.3.2022

______________________________ 




