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SPOLEK POD STUDENCEM 

S T A N O V Y 

I. 

Název 

1. Název spolku je: Spolek Pod Studencem (dále spolek) 

2. Zkratka názvu: SPS 

 

II. 

Sídlo, působnost 

1. Sídlo spolku: (adresa) Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice 

2. Spolek působí na celém území České republiky, zejména však na území obcí pod 

Studencem na Českokamenicku. Spolek se nečlení na organizační jednotky. 

 

III. 

Poslání a předmět činnosti (účel) spolku 

Poslání spolku je: péče o kulturní dědictví, ochrana a zachování přírody, rozvoj dobrých 

mezilidských vztahů, kulturního a společenského života v obcích v okolí Studence na 

Českokamenicku, ale i v blízkém okolí. 

 

Hlavní činnosti spolku jsou: 

1. Realizace projektů v oblasti péče o památky, péče o zdravé životní prostředí, projektů 

pro volnočasové aktivity veřejnosti. 

2. Organizování společenských a kulturních akcí pro členy a veřejnost (zájezdy, výlety, 

kulturní vystoupení, společenské večery, besedy). 

3. Sdružování podnětů a návrhů občanů k rozvoji pod Studenecka  a Českokamenicka, 

spolupráce se spolky, obcemi a organizacemi podporující rozvoj venkova. 

4. Osvětová a informační činnost – seznamování široké veřejnosti s historií a současností 

Podstudenecka a Českokamenicka prostřednictvím seminářů, přednášek a výstav a to i 

na mezinárodním poli. Dále díky tisku, internetu, popřípadě vlastního periodika a 

publikační činnost. 

 

Vedlejší doplňková činnost: 

1. Prodej (např. informačních materiálů a publikací, fotodokumentace v tištěné podobě, 

ale i na nosičích CD a DVD). Prodej propagačních materiálů bude sloužit k prezentaci 

obcí a mikroregionu Podstudenecka a Českokamenicka.  

2. Případný zisk z vedlejší činnosti může být použit jen pro realizaci hlavních cílů spolku 

určených těmito stanovami. 

 

IV. 

Doba trvání 

Spolek se zakládá na dobu neurčitou.  

V. 
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Orgány spolku 

Valná hromada 

Statutární orgán - tříčlenný výkonný výbor 

a) předseda 

b) místopředseda 

c) hospodář 

 

Valná hromada 

a) Valná hromada je vrcholným rozhodovacím orgánem Spolku Pod Studencem. 

b) Valnou hromadu tvoří delegovaní zástupci členských organizací spolku (dále jen 

členové).  

     Hosté mají právo účastnit se valné hromady, avšak bez hlasovacího práva. 

c) Na valné hromadě jedná člen osobně nebo jím na základě plné moci písemně 

pověřená jiná osoba. 

d) Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně 1x do roka. 

e) Zasedání valné hromady svolává předseda spolku, nebo člen výkonného výboru 

spolku. Oznámení o konání zasedání valné hromady musí být zveřejněno na 

internetových stránkách spolku nejméně 14 dní před konáním zasedání. Pozvánka na 

zasedání je ve lhůtě nejméně 14 dnů před konáním zasedání rozesílána elektronickou 

poštou na adresu všech členů, kteří el. adresu mají. Členové, kteří nemají e-mail 

dostanou upozornění na konání zasedání valné hromady formou SMS.  

f) Výkonný výbor je povinen svolat mimořádné zasedání valné hromady vždy, když o 

to požádá nejméně ½ všech členů spolku. 

g) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. 

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení valné hromady není přítomna 

nadpoloviční většina všech členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu 

přítomných členů. 

h) Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny v daný okamžik 

přítomných členů spolku. 

 Valná hromada: 

1) projednává a schvaluje účetní uzávěrku za uplynulé období, 

2) volí a odvolává všechny členy výkonného výboru, stanoví počet členů výkonného 

výboru a volí: předsedu, místopředsedu a hospodáře = členy výkonného výboru, 

3) schvaluje změny stanov,  

4) rozhoduje o přijetí nového člena a také o zrušení členství, 

5) má právo zvolit čestného člena spolku,  

6) schvaluje zprávu o hospodaření spolku,  

7) stanoví výši členských příspěvků,  

8) přijímá další rozhodnutí, která si vyhradí,  

9) rozhoduje o zániku spolku, 

10) je oprávněna řešit či měnit rozhodnutí výkonného výboru, 

11) členové výkonného výboru a předseda spolku mají právo zúčastnit se valné 

hromady. Požádají-li o slovo, musí jim být uděleno. 
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Výkonný výbor  

 je výkonným statutárním orgánem spolku, má 3 – 5 členů volených valnou hromadou 

na funkční období v délce 3 roky. Funkční období člena výkonného výboru však 

neskončí dříve než dnem konání zasedání první valné hromady, která je způsobilá 

zvolit jeho nástupce. Opakované členství ve výkonném výboru je možné. 

a) V případě, že odstoupí výkonná rada spolku, nebo její jednotlivý člen, před koncem 

funkčního období, zahájí předseda výkonné rady před valnou hromadou, kde tak učiní, 

jednání s vedením obce Kunratice o možném navržení a následné volbě nových členů 

výkonné rady ze zástupců obyvatelstva obce. 

b) O počtu členů výkonného výboru rozhoduje valná hromada. 

c) Výkonný výbor zabezpečuje činnost spolku v období mezi valnými hromadami. 

 

Výkonný výbor: 

Projednává, schvaluje a rozhoduje o věcech, které nejsou výslovně uvedeny v 

pravomoci valné hromady, zejména: 

1) o termínech akcí, 

2) o účasti členů na konferencích a dalších vzdělávacích či reprezentačních akcích 

pořádanými jinými organizacemi, 

3) jmenuje zástupce spolku na jednání s příslušnými institucemi apod. 

4) Výkonný výbor zasedá zpravidla 2x ročně. Zasedání výkonného výboru 

svolává jeho předseda nebo ho může svolávat každý z jeho členů. 

5) Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů 

a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů je 

rozhodující hlas předsedy výkonného výboru, v nepřítomnosti předsedy pak 

místopředsedy. 

 

1. Statutární orgán spolku: 

a) Jménem spolku mají právo jednat ve všech věcech a to každý samostatně – 

ústně i písemně: 

1)  předseda 

2) místopředseda 

3) hospodář  

Předseda spolku: 

- je volen přímo členským shromážděním, 

- jedná jménem spolku a zastupuje spolek na venek,  

- svolává členské shromáždění. 
 

Místopředseda spolku: 

- je volen přímo členským shromážděním, 

- zastupuje předsedu v případě nepřítomnosti, má stejné pravomoci jako předseda. 

- V případě nepřítomnosti předsedy svolává členské shromáždění. 
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Hospodář: 

- je volen přímo členským shromážděním, 

- je zodpovědný za kontrolu účetnictví předloženého po zpracování účetního spolku, 

- v hospodářských věcech jedná samostatně jménem spolku. 

 

1. Jednání za spolek: Za spolek jedná navenek předseda spolku samostatně, v jeho 

nepřítomnosti místopředseda. Za spolek podepisují oprávnění tak, že k vytištěnému, 

otištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí předseda, nebo v případě 

nepřítomnosti předsedy místopředseda, svoje jméno, příjmení, funkci a svůj podpis. 

2. Členové výkonného výboru vykonávají práci pro spolek dobrovolně bez nároku na 

finanční odměnu. 

 

VI. 

Členství ve spolku 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. 

2. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 - ti let, žijící na území ČR, ale i 

v cizině, která má kladný vztah k obcím pod Studencem, ať se již jedná o občana 

žijícího na území obcí na Českokamenicku, rodáka, majitele rekreačního objektu na 

území těchto obcí anebo občana jiné obce sympatizujícího se základními cíli činnosti 

spolku. 

3. Přihlášku ke členství ve spolku přijímá prostřednictvím písemného formuláře výkonný 

výbor spolku. O přijetí za člena rozhoduje valná hromada, pokud bude vysloven 

souhlas nadpoloviční většiny zúčastněných členů spolku. 

 

4. Povinnosti člena spolku 

- dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí valné hromady či výkonné rady,   

- vykonávat svěřené funkce pověřené v orgánech spolku, 

- zaplatit roční členský příspěvek, který stanoví pro příslušné období valná hromada 

nejpozději do 2 měsíců od stanovení výše příspěvku pro daný rok, 

- aktivně se v rámci svých možností podílet na naplňování cílů spolku, 

- propagovat a prosazovat zájmy spolku mezi občany, ve vztahu k orgánům státní 

správy, podnikatelským subjektům, občanským iniciativám a dalším třetím 

osobám, 

- povinnosti členů spolku mohou být při jednotlivých akcích a aktivitách dále 

upraveny na základě rozhodnutí výkonné rady a valné hromady. 

 

5. Práva člena spolku 

- právo na informace o všech činnostech, aktivitách a hospodaření spolku, 

- právo podílet se podle svých možností na činnostech spolku,  

- právo volit členy výboru spolku a být volen do orgánů výboru, 

- pouze aktivně činný člen spolku může být volen do orgánů spolku, 

- navrhovat konkrétní akce a aktivity spolku, 

- realizovat prostřednictvím akcí a aktivit spolkové zájmy a záměry, pokud budou v 

souladu se zájmy a záměry spolku, 
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- nahlížet do účetních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku 

spolku, 

- při hlasování valné hromady má právo 1 hlasu. 

 

6. Zánik členství 

- úmrtím člena, 

- ukončení členství oznámením podaným výkonné radě spolku, 

- vyloučením člena z důvodu závažného poručení těchto Stanov spolku a poškození 

zájmů spolku, 

- vyloučení člena schvaluje valná hromada hlasováním nadpoloviční většinou všech 

zúčastněných členů. 

 

VII. 

Hospodaření spolku 

1. Spolek je právnickou osobou – za své závazky ručí veškerým svým majetkem. 

2. Členové spolku za jeho závazky neručí. 

3. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. Organizace vede 

účetnictví v souladu s platnou legislativou. 

4. Spolek nakládá se svěřenými prostředky s péčí řádného hospodáře. 

5. Spolek není založen za účelem podnikání. Případný kladný hospodářský výsledek 

(zisk) spolku bude použit na financování činnosti spolku, popř. jeho členských 

organizací. 

6. Prostředky na svoji činnost získává spolek zejména z: 

- dotací z veřejných rozpočtů, příspěvků členů, darů, grantů, které budou používány 

na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z vedlejší činnosti, která je 

v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou a 

fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. 

7. Výdaje spolku: 

- jsou vynakládány přísně účelově a hospodárně, 

- jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s normami činnosti podle 

těchto Stanov, plánem činnosti spolku a rozpočtem spolku. 

8. Průběžnou kontrolu hospodaření provádí výkonný výbor zastoupený hospodářem a 

s výsledky kontrol seznamuje valnou hromadu. Případný kladný hospodářský 

výsledek spolku bude použit na financování činnosti spolku. 

 

VIII. 

Zánik spolku 

 

1. V případě zániku spolku bude investiční a finanční majetek odevzdán Obecnímu úřadu 

Kunratice. 

2. K zániku spolku dojde v případě, že déle než 2 roky nevyvíjí žádnou činnost a je 

podán návrh ¼ členské základny na zrušení spolku. V tom případě bude svoláno 

členské shromáždění (podle pravidel v  IV.) a pokud bude odsouhlaseno nadpoloviční 

většinou všech přítomných členů zánik spolku, spolek zanikne. 
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IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 

Fungování spolku se řídí právním řádem České republiky a v případě sporu týkajícího 

se vnitřní organizace spolku nebo vztahů mezi spolkem a jeho členy jsou příslušné 

výhradně české soudy. 

2. Toto úplné znění stanov spolku bylo přijato na zasedání valné hromady konané 

v sobotu 7. května 2016 a je účinné od okamžiku zápisu spolku do veřejného rejstříku. 

 

 

V České Kamenici dne 7. května 2016 

 

Výkonný výbor: 

 Předseda výkonné rady: Jitka Tůmová 

 

Místopředseda výkonné rady: Hana Michálková 

 

Hospodář výkonné rady: Miroslav Řeřicha 


