
Stanovy spolku

Přátelé Šolcova statku

Čl. 1
Základní ustanovení

Přátelé Šolcova statku, z. s.  (dále jen Spolek) je dobrovolným spolkem ve smyslu zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Spolek byl založen v roce 2005 pod názvem Občanské 
sdružení Přátelé Šolcova statku (dále jen Sdružení) jako občanské sdružení ve smyslu zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Sídlem Spolku je U Studánky 449/5, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Čl. 2
Cíle Spolku

Cílem Spolku  je  zejména  organizování  výstav  a  dalších  kulturních  pořadů  především na 
Šolcově statku, Sobotka, č.p. 133, a jejich propagace.

Čl. 3
Členství ve Spolku

1) Řádným členem Spolku může být  fyzická  osoba starší  18  let.  Členství  ve  Spolku 
vzniká  na  základě  schválení  písemné  přihlášky  členskou  schůzí  Spolku  a  zaplacení 
členského příspěvku, který stanovila členská schůze.

2) Člen Spolku má právo: 
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány Spolku a být volen do těchto orgánů,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
d) podílet se na praktické činnosti Spolku.

3) Člen Spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy Spolku,
b) plnit usnesení orgánů Spolku,
c) hájit zájmy Spolku a nečinit žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy 

Spolku,
d) účastnit se jednání členské schůze a přispívat k dosahování cílů Spolku,
e) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí.

4) Členství ve Spolku zaniká:
a) písemným  prohlášením  člena  Spolku  o  ukončení  členství;  členství  je 

považováno za ukončené dnem doručení tohoto prohlášení výboru,
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b) vyloučením  člena  Spolku  členskou  schůzí  v případě,  že  člen  opakovaně 
porušuje stanovy Spolku,

c) úmrtím člena Spolku,
d) zánikem Spolku.

5) Členská schůze může zvolit  čestným členem Spolku osobu starší 18 let,  která projeví 
zájem o  spolupráci  se  Spolkem.  Čestný  člen  neplatí  členské  příspěvky, nehlasuje  na 
členské schůzi a nemá právo uvedené v odst. 2, písm. b).

6)    Spolek vede neveřejný seznam členů. Zápisy, výmazy a změny v seznamu členů provádí 
výbor.

Čl. 4
Organizační uspořádání

Orgány Spolku jsou tvořeny: 
a) členskou schůzí,
b)výborem,
c) dozorčí radou.

Čl. 5
Členská schůze

1) Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. Členská schůze:
a) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov,
b) určuje koncepci Spolku a jeho cíle na příští období,
c) volí a odvolává výbor a dozorčí radu,
d) schvaluje zprávu o činnosti Spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za 

předešlý rok,
e) schvaluje rozpočet Spolku předkládaný výborem,
f) schvaluje výši členských příspěvků,
g) schvaluje přihlášky nových členů,
h) rozhoduje o vyloučení členů,
i) volí čestné členy Spolku,
j) rozhoduje o zániku Spolku.

2) Členskou schůzi svolává výbor nejméně jednou ročně.  Oznámení o konání členské 
schůze musí být rozesláno alespoň tři týdny před jejím konáním. Výbor je povinen 
svolat členskou schůzi do jednoho měsíce, je-li o to požádán alespoň jednou třetinou 
řádných členů Spolku nebo dozorčí radou. 

3) Řádný člen má právo na členské schůzi hlasovat jedním ze tří způsobů:
a) přímo, je-li na členské schůzi fyzicky přítomen,
b) prostřednictvím svého zástupce v souladu s odst. 4,
c) korespondenčně v souladu s odst. 5.

4) Řádný člen se může nechat na členské schůzi zastupovat jiným řádným členem Spolku 
na základě písemné plné moci.
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5) Řádný člen může na členské schůzi hlasovat korespondenčně za těchto podmínek:
a) návrh usnesení, o kterém se hlasuje, byl rozeslán členům Spolku nejméně 14 

dní před konáním členské schůze,
b) formulace usnesení nebyla změněna,
c) korespondenční hlas byl doručen výboru před fyzickým hlasováním,
d) korespondenční  hlas  musí  být  doručen  buď  v písemné  podobě  s podpisem 

hlasujícího,  nebo elektronicky, za  předpokladu,  že  bude dostatečně  ověřena 
jeho autenticita.

6) Členská  schůze  je  usnášeníschopná,  je-li  fyzicky přítomna alespoň třetina  řádných 
členů a zároveň počet členů fyzicky přítomných a členů zastupovaných podle odst. 4 
je větší než polovina všech řádných členů Spolku.

7) Členská  schůze  rozhoduje  prostou  většinou  členů,  kteří  hlasují  podle  odst.  3. 
Rozhodnutí  podle odst. 1,  písm.  a),  h)  a  j)  jsou přijímána dvoutřetinovou většinou 
všech řádných členů Spolku. 

Čl. 6
Výbor

1) Výbor  je  statutárním  orgánem  Spolku.  Výbor  řídí  činnost  Spolku  mezi  zasedáními 
členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2) Výbor má 3 členy, které volí členská schůze Spolku. Funkční období výboru je pětileté.

Čl. 7
Dozorčí rada

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí 
členské schůze, a dohlíží na hospodaření Spolku. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak 
je nakládáno s prostředky a majetkem Spolku a na to, zda je hospodaření v souladu 
s rozpočtem schváleným členskou schůzí.

2) V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je povinna obratem informovat výbor, který 
musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k nápravě.

3) Dozorčí  rada  má  3  členy, které  volí  členská  schůze.  Funkční  období  dozorčí  rady je 
pětileté.  Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve výboru. 

Čl. 8
Jednání jménem Spolku

Jménem Spolku jednají  členové výboru samostatně,  případně výborem písemně zmocněný 
člen Spolku. 
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Čl. 9
Hospodaření Spolku

1) Za  hospodaření  Spolku  odpovídá  výbor.  Spolek  hospodaří  podle  ročního  rozpočtu 
sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2) Příjmy  Spolku  tvoří  členské  příspěvky,  dary,  dotace  a  příjmy  z neziskové  činnosti 
v souladu s cíli Spolku.

3) Členská schůze na návrh výboru jmenuje z řádných členů Spolku pokladníka.  Funkce 
pokladníka je neslučitelná se členstvím ve výboru a v dozorčí radě. Pokladník zajišťuje 
běžné hospodaření  a  je  oprávněn samostatně v souladu se stanovami  Spolku nakládat 
s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč. K nakládání s majetkovými hodnotami nad 
5.000,- Kč je oprávněn pokladník s písemným souhlasem dvou členů výboru. Pokladník 
vede evidenci příjmů a výdajů Spolku a zajišťuje plnění daňových povinností.

4) Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku uvedených v čl. 2. 

Čl. 10
Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku

V případě zániku Spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou 
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku. Jestliže nebude 
tato  osoba  určena  likvidátorem  do  3  měsíců  od  ukončení  likvidace,  rozdělí  se  zbývající 
majetek rovným dílem mezi řádné členy Spolku.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1) Spolek  užívá vlastní razítko, které spravuje výborem pověřený člen výboru.

2) Tyto stanovy navazují na stanovy Sdružení registrované Ministerstvem vnitra České 
republiky 8. června 2005 a změněné členskou schůzí Sdružení dne 8. prosince 2012.

3) Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 7. března 2015.

4) Stanovy nabývají účinnosti okamžikem skončení členské schůze, na níž byly přijaty.
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