
Stanovy spolku

„Lukovanský spolek“

ve znění zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v úplném znění

Čl. 1

Název, forma, sídlo a doba trvání

1.1 Název spolku je: Lukovanský spolek (dále jen “Spolek”).

1.2 Spolek je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení §
214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.2 Sídlo spolku: Lukovany 208, 664 84 Česká republika.

1.3. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

Čl. 2

Právní postavení spolku

2.1. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku.

Čl. 3

Poslání, účel a cíl a činnost Spolku

3.1. Hlavní činností, posláním a účelem Spolku je:

a) organizovat a řídit kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní akce, kroužky zájmových
činností a besedy a vytvářet prostor pro rozvoj těchto aktivit,

b) poskytovat environmentální vzdělávaní, výchovu a osvětu, vést k odpovědnosti za stav
životního prostředí a jeho ochranu, praktická ochrana přírody a krajiny a za tímto účelem i
vydávání  publikací  a  tematických  materiálů,  provádění  informační  činnosti,  osvěty  a
konzultací.

3.2.  Činnost  Spolku  je  realizována  jednorázovou,  pravidelnou  nebo  celoroční  činností.
Spolek se může zapojovat do věcí veřejných i tím, že se účastní na správních řízeních.

3.3. Vedle výše uvedených činností může Spolek vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti
nebo v hospodářském využití spolkového  majetku. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze
pro spolkovou činnost včetně správy Spolku a jeho rozvoje.



Článek 4

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

4.1. Členem Spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která projeví vážný
zájem o činnost Spolku dle čl. 3.

4.2.  Členství  ve  Spolku  vzniká  přijetím  za  člena  Spolku  a  dnem  zaplacením  členského
příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena
Spolku  a současně se člen zavazuje  plnit  základní  povinnosti  plynoucí  pro něj  z  tohoto
členství.

4.2. Práva člena Spolku:

a) podílet se na činnosti Spolku,

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření Spolku,

c) volit orgány Spolku a být volen do orgánů Spolku,

d) předkládat návrhy k plánům činnosti Spolku,

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti Spolku,

f) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi.

4.3. Povinnosti člena Spolku:

a) dodržovat stanovy Spolku, rozhodnutí Výboru a členské schůze Spolku,

b) podílet se aktivně na činnosti Spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, do nichž byl jmenován či volen,

d) platit členské příspěvky,

e) propagovat výsledky práce Spolku,

f) svým chováním a vystupováním na veřejnosti nepoškozovat dobré jméno Spolku.

4.4. Členství ve Spolku zaniká:

a) předáním písemné odhlášky člena Spolku statutárnímu orgánu Spolku,

b) vyloučením člena Spolku pro hrubé porušení stanov Spolku (o vyloučení člena ze
Spolku rozhoduje členská schůze),

c) následující  den  po  marném  uplynutí  lhůty  pro  zaplacení  dlužného  členského
příspěvku stanovené písemnou výzvou statutárního orgánu Spolku,

d) úmrtím člena Spolku či jeho prohlášením za mrtvého,

e) zánikem Spolku.



4.5. V případě zániku členství ve Spolku nevzniká bývalému členovi Spolku nárok na vrácení
členských  příspěvků  či  jiných  darů;  v  odůvodněných  případech  mu  však  může  členská
schůze Spolku toto právo přiznat.

Článek 5

Orgány spolku
Oddíl 1 – Nejvyšší orgán Spolku

5.1.1.  Nejvyšším  orgánem  Spolku  je  členská  schůze  svolávaná  statutárním  orgánem
jedenkrát za kalendářní rok nebo jinak podle potřeby, a to zpravidla e-mailem nejméně však
vždy 30 dní před jejím konáním. Statutární orgán je povinen svolat bez zbytečného odkladu
členskou schůzi vždy, požádá-li jej o to alespoň třetina členů Spolku. Pokud tak neučiní do
dvou  týdnů,  svolá  členskou  schůzi  kterýkoli  člen  spolku.  Součástí  informace  o  svolání
členské schůze je kromě termínu, času a místa také program členské schůze.

5.1.2. Členská schůze je usnášení schopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů
Spolku. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen
má jeden hlas.

5.1.3. Členská schůze:

a) volí a odvolává statutární orgán Spolku,

b) schvaluje účetní závěrku,

c) rozhoduje o přijímání a vylučování členů Spolku,

d) volí a odvolává předsedu a místopředsedu spolku a členy kontrolní komise,

e) projednává a schvaluje zprávu o činnosti Spolku,

f) určuje koncepci Spolku a jeho cíle, 

g) rozhoduje o výši členského příspěvku,

h) přijímá vnitřní předpisy Spolku blíže upravující organizaci a řízení Spolku a povinnosti
jeho členů,

i) rozhoduje o zániku Spolku včetně jeho sloučení nebo splynutí,

j) rozhoduje o účasti spolku v jiné právnické osobě,

k) rozhoduje o změně stanov Spolku,

l) rozhoduje o dalších záležitostech Spolku, nejsou-li  těmito stanovami svěřeny jiným
orgánům spolku,

m) v  případě,  že  jiný  orgán  Spolku  zůstane  neobsazen,  vykonává,  do  doby  zvolení
nového člena tohoto jiného orgánu Spolku, jeho působnost.



Oddíl 2 – Statutární orgán Spolku

5.2.1. Statutárním orgánem Spolku je předseda Spolku a místopředseda Spolku. Předseda i
místopředseda jsou oprávněni jednat jménem spolku samostatně.  Pro právní jednání, při
kterém je založena pohledávka nebo závazek Spolku anebo vynaloženy finanční prostředky
Spolku přesahující v celkovém souhrnu hodnotu 10 000, - Kč, je nutný podpis předsedy i
místopředsedy.  Pro nabytí  nebo zcizení  nemovitosti  Spolku je  vedle společného podpisu
předsedy a místopředsedy třeba předchozí schválení členskou schůzí Spolku. 

5.2.2. Předsedu a místopředsedu spolku volí členská schůze spolku na funkční období 2 let. 

5.2.3. Statutární orgán spolku:

a) je zodpovědný za hospodaření Spolku,

b) organizuje a řídí činnost Spolku,

c) navrhuje přijímání a vylučování členů, vede seznam členů Spolku,

d) svolává a vede jednání členské schůze,

e) zajišťuje a zpřístupňuje členům Spolku zápisy z členských schůzí.

5.2.4. Působnost statutárního orgánu spolku v organizačních a řídících oblastech vykonává
přednostně předseda Spolku, místopředseda jen v době jeho nepřítomnosti a nesnese-li věc
odkladu. 

 
Oddíl 3 – Kontrolní komise Spolku

5.3.1. Kontrolní komise spolku má dva členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská
schůze z řad členů spolku na funkční období 3 let. Kontrolní komise se zodpovídá členské
schůzi.

5.3.2.  Úkolem kontrolní  komise je  kontrolovat,  zda činnost  orgánů spolku a hospodaření
spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami
spolku a rozhodnutími členské schůze a statutárního orgánu.

5.3.3. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně.
Zahájení a ukončení kontroly oznámí bez prodlení statutárnímu orgánu spolku. O výsledku
kontroly předá do 14 dnů písemnou zprávu statutárnímu orgánu Spolku.

Článek 6

Správní rok

6.1. Správním rokem je běžný kalendářní rok.

6.2. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby Spolku.



Článek 7

Zánik Spolku

9.1. Spolek zaniká:

a)  dobrovolným  rozpuštěním,  sloučením  nebo  splynutím  s  jiným  spolkem  na  základě
rozhodnutí členské schůze spolku, která také rozhodne o způsobu majetkového vypořádání
Spolku.

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

Článek 8

Společná a závěrečná ustanovení

10.1.  Není-li  v  těchto  stanovách  uvedeno  jinak,  řídí  se  organizace  a  činnost  Spolku
ustanoveními § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

10.2.  Veškerá komunikace a doručování jakýchkoli oznámení mezi členy a orgány Spolku
probíhá především elektronicky, zejména e-mailem. Oznámení je považováno za doručené
dnem doručení e-mailové zprávy na server příjemce zprávy.

10.3.  Oznámení  o  vystoupení  ze  Spolku,  oznámení  o  vzdání  se  funkce  člena  výboru,
rozhodnutí  o  vyloučení  člena  ze Spolku  a  rozhodnutí  o  odvolání  člena  výboru  z  funkce
musejí být současně zaslány doporučeně poštou či předány písemně oproti podpisu. Pokud
adresát  zásilku  nepřevezme,  tak  se  za  den  doručení  považuje  10.  kalendářní  den  od
oznámení o zásilce.

10.4. Tyto stanovy jsou ve znění schváleném na ustavující členské schůzi konané dne 10.
01. 2017 a jsou účinné od 10. 01. 2017.

Článek 9

Přechodná ustanovení

11.1.  Zakládajícími  hlavními  členy  Spolku  se  stávají:  Veronika  Kousalová,  Mgr.  Helena
Palasová, Marie Nesrstová, Dis., Ing. Michaela Císařová, Ph.D, Ing. Dagmar Roszicsková,
Ph.D,  Jana  Prokešová,  Eliška  Štefuráková,  Mgr.  Edita  Nábilková,  Veronika  Zejdová,
PharmDr.  Zdeňka  Kupková,  Ph.D,  Dana  Švarcová,  Mgr.  Martina  Bulíčková,  Mgr.  Dita
Mohelská, Marcela Smutná, Milena Barešová a Iva Hodíková.

V Lukovanech dne 10. ledna 2017


