
 

 

    SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH, z. s.  
Nerudova 325/11, 693 01 Hustopeče                                                                                    

 
 Úplné znění stanov 

SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH, z. s. 
 
 

Článek I. - Základní ustanovení  
 
1. Název spolku: SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH, z. s. (dále jen „spolek“). 
2. SPOLEK VŠEHOSHOPMÝCH, z.s. vznikl registrací u Ministerstvem vnitra dne 10.5.2013 

a v souladu s §3045 občanského zákoníku je považován za spolek. Je zapsán ve spolkovém 
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L17482.  

3. Identifikační číslo: 016 75 117 
 

Článek II. – Sídlo spolku  
 
1. Sídlo spolku je na adrese: Nerudova 325/11, 693 01 Hustopeče 
 
 

Článek III. – Účel spolku  
 
1. Pořádání obecně prospěšných kulturních, zábavných a sportovních akcí. 
2. Spolupráce s okolními obcemi a sdruženími v oblasti kultury, zábavy, sportu, ochrany a péče 

o životní prostředí.   
3. Péče o životní prostředí. 
4. Práce s mládeží. 
 
Spolek bude dosahovat svého účelu touto činností:  
a) Pravidelné schůzky členů spolku. 
b) Pořádání kulturních setkání s občany okolních obcí. 
c) Pořádání plesů a zábav. 
d) Výsadba a údržba zeleně. 
e) Likvidace černých skládek. 
f) Zapojování mládeže do péče o životní prostředí, sportovních a kulturních aktivit.  
g) Spolupráce s městem Hustopeče, okolním obcemi a sdruženími působícími v mikroregionu 

Hustopečsko.  
 

 
Článek IV. – Vedlejší hospodářská činnost  

 
Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je: 
 
1. Hostinská činnost 
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Obory činnosti: a) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, 
přehlídek, prodejních a obdobných akcí  

b) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 
sportovní činnosti  

3. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 



 

Článek V. – Členství ve spolku 
 

1. Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem 
spolku a řádně platí členský příspěvek. 

2. Členství ve spolku je dobrovolné. 
3. Členství vzniká po schválení písemné přihlášky o přijetí radou spolku.  
4. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena písemným oznámením spolku, 
b) úmrtím člena, 
c) zánikem právnické osoby, 
d) vyloučením na základě rozhodnutí rady spolku  
e) neuhrazením členského příspěvku 
f) zánikem spolku 

 
5. Spolek vede seznam členů v elektronické i papírové formě.  

V seznamu členů vede tyto údaje: 
a) u fyzické osoby 
    příjmení a jméno, datum narození, trvalé bydliště a kontaktní údaje. 
b) u právnické osoby 
    název, sídlo a identifikační číslo, osobu zastupující právnickou osobu při výkonu        

členských práv, osoba jednající jako statutární orgán a kontaktní údaje. 
c) datum vzniku členství ve spolku 
d) datum skončení členství ve spolku. 

 
6. Řádní členové spolku platí roční příspěvek ve výši 100,- Kč, a to nejpozději do 31.3. toho 

kterého kalendářního roku. Tato částka může být na návrh rady spolku upravena jen k datu 
1. ledna dalšího roku až po odhlasování nadpoloviční většinou přítomných členů na valné 
hromadě spolku. 

 
7. Kolektivními členy spolku se mohou stát právnické osoby a zejména obce z obvodu 

působení spolku. Kolektivní členové uplatňují svá práva na valných hromadách 
prostřednictvím písemně jmenovaných zástupců. Výše ročního příspěvku činí 500,- Kč. Tato 
částka může být na návrh rady spolku upravena jen k datu 1. ledna dalšího roku až po 
odhlasování nadpoloviční většinou přítomných členů na valné hromadě spolku. 

 
8. Čestným členem se může stát ten, kdo se významnou měrou zasloužil o rozvoj spolku v 

účelu spolku, nebo dlouhodobě a významně podporuje spolek finančně nebo morálně a je u 
něho záruka, že tak bude činit i nadále.  
Čestný člen spolku nemá hlasovací právo a neplatí členské příspěvky. 

 
9. Člen spolku má právo zejména: 

a) aktivně se podílet se na činnosti spolku 
b) volit a být volen do orgánů spolku 
c) svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti spolku 
d) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku 
e) ze spolku kdykoliv vystoupit. 

 
10. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku 
b) dbát o dobré jméno spolku 
c) svědomitě vykonávat funkce ve spolku (např. účast na členských schůzích) 
d) usilovat o naplňování cílů sdružení 
e) platit stanovený členský příspěvek. 



 

 
 
 

Článek VI. - Orgány spolku 
 
1. Výroční členská schůze: 

a) je nejvyšším orgánem spolku 
b) tvoří ji všichni členové spolku 
c) je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku, 
d) k platnosti jejího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů  
    spolku, 
e) je svolávána Radou spolku minimálně jedenkrát za rok 
f) výroční členská schůze zejména: 

- volí a odvolává předsedu, místopředsedu, pokladníka a členy rady spolku, jejichž 
funkční období je 3 roky 

- projednává a schvaluje program činnosti spolku 
- rozhoduje o změnách stanov, 
- schvaluje výsledky hospodaření spolku 
- rozhoduje o placení členských příspěvků, o jejich výši a lhůtě jejich placení 
- rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání. 

 
2. Rada sdružení: 

a) je výkonným orgánem sdružení, který se za svou činnost zodpovídá valné hromadě,  
b) funkční období rady jsou 3 roky,        
c) má nejméně pět členů, počet členů musí být lichý, 
d) rada zejména: 

     - je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů, v 
případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy 

    - řídí činnost spolku a přípravu výročních členských schůzí 
    - rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku  
    - svolává výroční členskou schůzi minimálně 1x ročně 
    - má právo uzavírat smlouvy 
    - volí dva členy, kteří mají právo k běžnému účtu. 

 
3. Předseda a místopředseda: 

a) jsou členové rady spolku 
b) jsou statutárními zástupci spolku a zastupují jej navenek, a to každý samostatně 
c) jsou voleni a odvoláváni výroční členskou schůzí na období 3 let 
d) navrhují další účel spolku a ve spolupráci s ostatními členy spolku garantují jeho 

naplnění 
e) jsou povinni vést seznam všech členů spolku a zajišťovat jejich řádné a včasné 

informování o podstatných záležitostech spolku 
f) mají právo podepisovat smlouvy. 

 
4.  Pokladník: 

a) je členem rady spolku 
b) je volen a odvoláván výroční členskou schůzí na období 3 let  
c) je odpovědný za hospodaření s movitým majetkem spolku 
d) je zodpovědný za pokladnu 
e) má podpisové právo k účtu 

 
 
 



 

 
 
 

Článek VII. - Zásady hospodaření spolku 
 
1. Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. 

Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.  
2. Hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, příjem z akcí pořádaných spolkem, 

výnosy ze jmění a sponzorské dary.  
3. Hospodaření spolku a účetnictví spolku jsou vedeny dle platných právních předpisů. 
4. Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku. 

 
 

Článek VIII. – Zrušení a zánik spolku 
 
1. Spolek se zruší rozhodnutím členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů 

stanovených §268 občanského zákoníku.  
2. V případě, že zrušením spolku nepřechází jeho případný majetek na právního nástupce, 

jmenuje členská schůze likvidátora, který vypořádá závazky a pohledávky spolku. Po 
ukončení likvidace likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem, že bude převeden právnické 
osoby na charitativní účely.  

3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.  
 

 
Čl. VIX. - Závěrečná ustanovení 

 
1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními 

§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 30.3.2015 schválením výroční členskou schůzí a 

nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 15.4.2013 sepsané na ustanovující schůzi 
spolku. 

 
 
 
Datum: 30.3.2015  
 
 
 
Ověřený podpis předsedy:                            
 
     
 


