
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANOVY 
spolku LTC Rakovník z.s. 

  



2 

OBSAH 

1. Základní ustanovení ...................................................................................................... 3 

1.1 Spolek, jeho název a sídlo ....................................................................................... 3 

2. Účel a činnosti spolku .................................................................................................. 3 

2.1 Účel spolku ............................................................................................................. 3 

2.2 Činnosti spolku ........................................................................................................ 3 

3. Členství, práva a povinnosti členů spolku .................................................................. 3 

3.1 Členství ve spolku a jeho vznik................................................................................ 3 

3.2 Seznam členů spolku .............................................................................................. 4 

3.3 Druhy členství, práva a povinnosti členů spolku ...................................................... 5 

3.4 Členské příspěvky, povinné brigádnické hodiny a zpoplatněné zařízení spolku ...... 6 

3.5 Pozastavení výkonu členských práv ........................................................................ 7 

3.6 Zánik členství ve spolku .......................................................................................... 7 

4. Orgány spolku ............................................................................................................... 8 

4.1 Úvodní ustanovení .................................................................................................. 8 

4.2 Svolání schůze ........................................................................................................ 8 

4.3 Průběh schůze ........................................................................................................ 9 

4.4 Působnost schůze ..................................................................................................10 

4.5 Působnost výboru ..................................................................................................11 

4.6 Členové výboru ......................................................................................................12 

4.7 Volba a odvolání členů výboru ...............................................................................12 

4.8 Členství ve výboru ..................................................................................................12 

5. Závěrečná ustanovení ................................................................................................. 12 

5.1 Likvidace spolku .....................................................................................................12 

5.2 Přístupnost stanov..................................................................................................13 

5.3 Změny stanov .........................................................................................................13 

  



3 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Spolek, jeho název a sídlo 

1.1.1 Spolek s názvem LTC Rakovník z.s. (dále jen "spolek") je samosprávný a 
dobrovolný svazek členů, kteří mají zájem o tenis, podle § 214 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

1.1.2 Název spolku je: LTC Rakovník z.s. 

1.1.3 Sídlem spolku je: Rakovník. 

1.1.4 Spolku bylo přiděleno IČ: 16980085. 

2. ÚČEL A ČINNOSTI SPOLKU 

2.1 Účel spolku 

Účelem spolku je sdružovat fyzické osoby se zájmem o tenis a zajišťovat jim 
podmínky pro provozování tenisu a souvisejících sportovních a společenských aktivit. 

2.2 Činnosti spolku 

2.2.1 Hlavní činností spolku je: 

(a) zabezpečování sportovního a tělovýchovného vyžití pro členy spolku, 
včetně pořádání soutěží a zajištění účasti na soutěžích všeho druhu, 

(b) budování, provozování a udržování spolkového majetku a zařízení za 
účelem vytváření příznivých podmínek pro sportovní a tělovýchovné 
vyžití členů spolku, a 

(c) vyhledávání a udržování vzájemně prospěšné spolupráce s jinými 
osobami, zejména jinými spolky, obcemi a obchodními korporacemi, 
která bude směřovat k naplnění účelu spolku. 

2.2.2 Vedlejší činností spolku je správa majetku spolku, včetně jeho pronájmu za 
účelem získávání finančních prostředků pro jeho hlavní činnost. 

3. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU 

3.1 Členství ve spolku a jeho vznik 

3.1.1 Členem spolku se může stát každá fyzická osoba. 

3.1.2 Členství ve spolku vzniká přijetím osoby za člena spolku na základě písemné 
žádosti této osoby (dále jen "žadatel") o přijetí za člena spolku (dále jen 
"žádost o přijetí"). Podáním žádosti o přijetí projevuje žadatel vůli být vázán 
stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Jménem osob 
mladších 15 let podávají žádost o přijetí jejich zákonní zástupci. 

3.1.3 O přijetí žadatele za člena spolku rozhoduje výbor spolku. Výbor může 
rozhodnout o nepřijetí žadatele za člena spolku pouze z mimořádně 
závažných důvodů, zejména jestliže jeho členství ve spolku je neslučitelné s 
účelem a zájmy spolku nebo jestliže žadatel byl již dříve ze spolku vyloučen a 
existují důvodné obavy, že by opět porušoval členské povinnosti. Rozhodnutí 
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výboru o nepřijetí žadatele za člena spolku (dále jen "rozhodnutí o nepřijetí") 
musí být vyhotoveno písemně a musí uvádět důvody, pro které výbor rozhodl 
o nepřijetí žadatele za člena spolku. Rozhodnutí o nepřijetí musí být doručeno 
žadateli. Pokud výbor nerozhodne o nepřijetí žadatele za člena spolku ve 
lhůtě 10 dnů ode dne podání žádosti o přijetí, stane se žadatel členem spolku 
uplynutím této lhůty. 

3.1.4 Ve lhůtě 10 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí může žadatel písemně 
navrhnout, aby rozhodnutí o nepřijetí přezkoumala schůze. O tomto právu 
musí být žadatel poučen v rozhodnutí o nepřijetí. Písemný návrh na 
přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí schůzí podává žadatel členovi výboru. 

3.1.5 Na základě řádně a včas podaného návrh na přezkoumání rozhodnutí o 
nepřijetí schůzí přezkoumá nejblíže konaná schůze předmětné rozhodnutí o 
nepřijetí. Výbor má povinnost zařadit tento bod na program nejblíže konané 
schůze. Schůze rozhodnutí o nepřijetí buď potvrdí, nebo zruší. Pokud schůze 
rozhodnutí o nepřijetí zruší, členství žadatele ve spolku vzniká zrušením 
rozhodnutí o nepřijetí. 

3.2 Seznam členů spolku 

3.2.1 Spolek vede seznam svých členů (dále jen "seznam členů"). Vedení 
seznamu členů zajišťuje výbor. 

3.2.2 Seznam členů obsahuje ve vztahu ke každému členovi spolku následující 
údaje: 

(a) jméno a příjmení, 

(b) rodné číslo nebo datum narození, 

(c) adresu trvalého pobytu, 

(d) e-mailovou adresu, pokud ji člen spolku sdělí, 

(e) druh členství, tj. běžné nebo omezené členství. 

3.2.3 Výbor provede zápis nového člena spolku do seznamu členů nebo výmaz 
člena spolku ze seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy 
příslušnému novému členovi spolku vznikne členství ve spolku, respektive kdy 
dojde k zániku členství příslušného člena ve spolku. Změnu údajů zapsaných 
v seznamu členů provede výbor bez zbytečného odkladu poté, co se o takové 
změně dozví. 

3.2.4 Při zápisu údajů dle odst. 3.2.2 písm. (a) až (d) vychází výbor z informací 
poskytnutých dotčeným členem spolku a není povinen správnost těchto 
informací ověřovat. Člen spolku má povinnost oznámit výboru změnu údajů 
dle odst. 3.2.2 písm. (a) až (d) bez zbytečného odkladu a spolek nenese 
odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou členovi spolku v důsledku toho, 
že tento člen změnu svých údajů dle odst. 3.2.2 písm. (a) až (d) výboru 
neoznámil. 

3.2.5 Každý člen spolku, 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 
spolku může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný 
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z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li 
zájem hodný právní ochrany. 

3.3 Druhy členství, práva a povinnosti členů spolku 

3.3.1 Druhy členství ve spolku jsou: 

(a) běžné členství a 

(b) omezené členství. 

3.3.2 Právy člena spolku spojenými s běžným členstvím jsou zejména: 

(a) právo užívat bezplatně majetek a zařízení spolku k účelům, ke kterým 
jsou určeny, s výjimkou takového majetku či zařízení spolku, jehož 
užívání jednotlivými členy spolku je podle rozhodnutí příslušného 
orgánu spolku podmíněno zaplacením stanoveného poplatku ze strany 
člena spolku (dále jen "zpoplatněné zařízení spolku"); 

(b) právo užívat zpoplatněné zařízení spolku za podmínky, že to umožňují 
kapacity zpoplatněného zařízení spolku a že uhradil poplatek 
stanovený za jeho užívání; 

(c) právo účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností 
sportovního a společenského života spolku; 

(d) právo podílet se na řízení spolku v souladu se Stanovami; 

(e) právo požadovat od výboru a jeho členů informace a vysvětlení týkající 
se záležitostí spolku v jejich působnosti; a 

(f) právo dávat výboru a jeho členům připomínky a podněty ve věcech 
týkajících se jejich působnosti. 

3.3.3 Povinnostmi člena spolku spojenými s běžným členstvím jsou zejména: 

(a) povinnost zaplatit řádně a včas základní členský příspěvek dle odst. 
3.4.1 písm. (a), případné jiné platby související s běžným členstvím ve 
spolku, a poplatky za užívání zpoplatněného zařízení spolku; 

(b) povinnost bezúplatně odpracovat ve prospěch spolku stanovený počet 
hodin (dále jen "povinné brigádnické hodiny"), a to prací přiměřenou 
jeho věku a schopnostem, přičemž tuto povinnost může člen spolku 
splnit též zaplacením částky (dále jen "peněžitá náhrada za 
brigádnické hodiny") rovnající se stanovenému peněžnímu 
ekvivalentu jedné povinné brigádnické hodiny (dále jen "peněžní 
ekvivalent brigádnické hodiny") násobenému počtem povinných 
brigádnických hodin člena spolku; 

(c) povinnost vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a 
pečlivostí a bez nároku na odměnu funkce přijaté v orgánech spolku; 

(d) jednat v souladu s těmito stanovami a rozhodnutími orgánů spolku v 
mezích jejich působnosti a pravomoci; a 

(e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 
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3.3.4 Práva člena spolku spojená s omezeným členstvím odpovídají právům člena 
spolku spojeným s běžným členstvím s výjimkou práva dle odst. 3.3.2 písm. 
(a). Povinnostmi člena spolku spojenými s běžným členstvím jsou zejména: 

(a) povinnost zaplatit řádně a včas udržovací členský příspěvek dle odst. 
3.4.1 písm. (b), případné jiné platby související s omezeným členstvím 
ve spolku, a poplatky za užívání zpoplatněného zařízení spolku; 

(b) povinnosti uvedené v odst. 3.3.3 písm. (c) až (e). 

3.3.5 Členství člena spolku je běžné s výjimkou členství v kalendářním roce, ve 
vztahu k němuž: 

(a) člen spolku výslovně oznámí výboru, že bude v takovém kalendářním 
roce využívat pouze omezeného členství ve spolku, nebo 

(b) člen spolku zaplatí pouze udržovací členský příspěvek dle odst. 3.4.1 
písm. (b) (nikoli základní členský příspěvek dle odst. 3.4.1 písm. (a)). 

V kalendářním roce uvedeném v předchozí větě je členství příslušného člena 
ve spolku členstvím omezeným. To neplatí v případě, že tento člen spolku již v 
takovém kalendářním roce užíval bezplatně majetek nebo zařízení spolku dle 
odst. 3.3.2 písm. (a). 

3.4 Členské příspěvky, povinné brigádnické hodiny a zpoplatněné zařízení spolku 

3.4.1 V rámci své výlučné působnosti může výbor stanovit: 

(a) výši a splatnost ročního členského příspěvku, který je povinen zaplatit 
člen spolku s běžným členstvím (dále jen "základní členský 
příspěvek"), přičemž je oprávněn stanovit rozdílnou výši základního 
členského příspěvku podle věku člena spolku, případně jiných 
odůvodněných kritérií, 

(b) výši a splatnost ročního členského příspěvku, který je povinen zaplatit 
člen spolku s omezeným členstvím (dále jen "udržovací členský 
příspěvek"), přičemž je oprávněn stanovit rozdílnou výši udržovacího 
členského příspěvku podle věku člena spolku, případně jiných 
odůvodněných kritérií, 

(c) počet povinných brigádnických hodin za kalendářní rok a datum, do 
kterého je člen spolku povinen povinné brigádnické hodiny odpracovat, 
přičemž je oprávněn stanovit rozdílný počet povinných brigádnických 
hodin podle věku člena spolku, případně jiných odůvodněných kritérií, 

(d) výši peněžního ekvivalentu brigádnické hodiny a splatnost peněžité 
náhrady za brigádnické hodiny a  

(e) výši poplatků pro členy spolku za užívání zpoplatněného zařízení 
spolku. 

3.4.2 Výbor je dále oprávněn v rámci své výlučné působnosti stanovit, že členové 
spolku jsou od určitého věku zbaveni povinností podle odst. 3.3.3 písm. (a) a 
(b) a odst. 3.3.4 písm. (a). 



7 

3.4.3 Plnění členských povinností podle odst. 3.3.3 písm. (a) a (b) a odst. 3.3.4 
písm. (a) může být členovi spolku prominuto z důvodů zvláštního zřetele 
hodných. 

3.5 Pozastavení výkonu členských práv 

3.5.1 Pokud je člen spolku v prodlení s placením základního členského příspěvku 
nebo s odpracováním povinných brigádnických hodin, respektive zaplacením 
peněžité náhrady za brigádnické hodiny, je v daném kalendářním roce 
pozastaven výkon jeho práva dle odst. 3.3.2 písm. (a) až do okamžiku splnění 
těchto povinností. 

3.5.2 Pokud člen spolku poruší jiné členské povinností a nezjedná nápravu ani v 
přiměřené lhůtě po výzvě spolku, může výbor použít přiměřených opatření 
mírnější povahy než v odst. 3.5.3 a odst. 3.6.3, která pokládá za potřebná k 
nápravě, nejsou-li v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami. 

3.5.3 Pokud se opatření podle odst. 3.5.2 ukáží nebo zdají být k nápravě zjevně 
nedostatečná, může výbor příslušnému členovi spolku pozastavit výkon všech 
nebo některých členských práv. Doba, na kterou je výkon členských práv 
pozastaven, nesmí přesáhnout 60 dní pro jeden skutek. 

3.5.4 Na rozhodování výboru podle odst. 3.5.2 a 3.5.3 se použije přiměřeně 
ustanovení odst. 3.6.5 a 3.6.6. 

3.6 Zánik členství ve spolku 

3.6.1 Členství ve spolku zaniká: 

(a) vystoupením člena spolku, 

(b) vyloučením člena spolku, 

(c) nezaplacením členského příspěvku ve dvou po sobě následujících 
kalendářních letech, 

(d) smrtí člena spolku, 

(e) zánikem spolku. 

3.6.2 Člen spolku může kdykoli ze spolku vystoupit písemným oznámením o 
vystoupení doručeným spolku. V takovém případě zaniká členství člena ve 
spolku okamžikem, kdy bylo oznámení o vystoupení doručeno spolku. 

3.6.3 Spolek může vyloučit člena spolku ze spolku, jestliže: 

(a) člen spolku závažným způsobem poruší členské povinnosti a nezjedná 
nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku nebo 

(b) člen spolku členské povinnosti porušuje opakovaně nebo trvale, a to i 
přesto, že již proti němu byla použita opatření podle Čl. 3.5 odst. 3.5.2 
a 3.5.3 a na možnost vyloučení ze spolku, pokud by členské povinnosti 
porušoval i nadále, byl upozorněn. 

O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor. 
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3.6.4 Výzva spolku k nápravě podle odst. 3.6.3 písm. (a) se nevyžaduje, nelze-li 
porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. 

3.6.5 Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen spolku; v 
návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen spolku, 
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. 

3.6.6 Rozhodnutí výboru o vyloučení člena spolku musí být vyhotoveno v písemné 
formě a musí obsahovat popis konkrétních skutkových okolností, které 
vyloučení člena spolku odůvodňují. Rozhodnutí je dotčenému členovi spolku 
předáno osobně nebo doručeno na adresu uvedenou v seznamu členů. 

3.6.7 Ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení může dotčený člen spolku 
písemně navrhnout, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumala schůze. O tomto 
právu musí být člen spolku poučen v rozhodnutí o vyloučení. Písemný návrh 
na přezkoumání rozhodnutí o vyloučení schůzí podává dotčený člen spolku 
členovi výboru. 

3.6.8 Na základě řádně a včas podaného návrhu na přezkoumání rozhodnutí o 
vyloučení schůzí přezkoumá nejblíže konaná schůze předmětné rozhodnutí o 
vyloučení. Výbor má povinnost zařadit tento bod na program nejblíže konané 
schůze. Schůze rozhodnutí o vyloučení buď potvrdí, nebo zruší. Pokud 
schůze rozhodnutí o vyloučení potvrdí, členství dotčeného člena spolku ve 
spolku zaniká potvrzením rozhodnutí o vyloučení. 

3.6.9 Členství člena spolku zaniká podle odst. 3.6.1 písm. (c), pokud nezaplatí 
základní členský příspěvek ani udržovací členský příspěvek ve dvou po sobě 
následujících kalendářních letech; členství člena spolku v takovém případě 
zaniká uplynutím posledního dne splatnosti základního členského příspěvku 
nebo udržovacího členského příspěvku (podle toho, který den je pozdější) na 
druhý z po sobě následujících roků. 

3.6.10 Člen spolku, který vystoupil nebo byl vyloučen ze spolku, nemá právo na 
vrácení zaplaceného základního členského příspěvku nebo udržovacího 
členského příspěvku, ani zaplacené peněžité náhrady za brigádnické hodiny. 

4. ORGÁNY SPOLKU 

Schůze členů spolku 

4.1 Úvodní ustanovení 

4.1.1 Nejvyšším orgánem spolku je schůze členů spolku ("schůze"). 

4.1.2 Právo účastnit se zasedání schůze má každý člen spolku. 

4.2 Svolání schůze 

4.2.1 Schůzi svolává výbor k zasedání nejméně jednou za rok. 

4.2.2 Výbor svolá schůzi též tehdy, jestliže o to požádá alespoň jedna třetina všech 
členů spolku. Nesvolá-li výbor zasedání schůze do jednoho měsíce od 
doručení žádosti, může ten, kdo žádost podal, svolat zasedání schůze na 
náklady spolku sám. 
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4.2.3 Zasedání schůze se svolává oznámením uveřejněným na internetových 
stránkách spolku (www.ltcrakovnik.funsite.cz) nejméně jeden měsíc před jeho 
konáním. Členům spolku, kteří spolku sdělili svoji e-mailovou adresu, bude 
oznámení o zasedání schůze zasláno ve stejné lhůtě rovněž na jejich e-
mailovou adresu uvedenou v seznamu členů. Pokud je zasedání schůze 
svoláváno v období od dubna do října, musí být oznámení o zasedání schůze 
ve výše uvedené lhůtě také vyvěšeno na informační desce v sídle spolku. 

4.2.4 Oznámení o zasedání schůze musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání 
schůze. 

4.3 Průběh schůze 

4.3.1 Pokud zasedání schůze svolal výbor, řídí průběh zasedání schůze předseda 
výboru nebo jiný člen výboru určený výborem. Schůze však může na návrh 
kteréhokoli člena spolku podaného před jednáním o prvním bodu pořadu 
zasedání zvolit jiného předsedu zasedání. 

4.3.2 Pokud není možné, aby průběh zasedání schůze řídil předseda výboru nebo 
jiný člen výboru, může zahájit zasedání schůze kterýkoli člen spolku, přičemž 
v takovém případě musí být prvním bodem pořadu volba předsedy zasedání. 
Pokud zasedání schůze svolají členové spolku dle odst. 4.2.2 věta druhá, 
zahájí zasedání schůze kterýkoli ze svolavatelů, přičemž v takovém případě 
musí rovněž být prvním bodem pořadu volba předsedy zasedání.  

4.3.3 Schůzí zvolený předseda zasedání následně řídí zasedání schůze. 

4.3.4 Schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň jedné pětiny členů spolku 
oprávněných hlasovat. Osoba, která zahájí zasedání schůze, ověří, zda je 
členská schůze schopna se usnášet. 

4.3.5 Na zasedání schůze je každý člen spolku oprávněn uplatňovat své názory a 
stanoviska, podávat návrhy na přijetí usnesení a požadovat i dostat na něm 
vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu 
zasedání členské schůze. Požaduje-li člen spolku na zasedání schůze sdělení 
o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by 
spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

4.3.6 Hlasovat na schůzi je oprávněn pouze člen spolku, který je plně svéprávný. 
Každý člen spolku oprávněný hlasovat má jeden hlas. 

4.3.7 K přijetí usnesení schůze, které se týká záležitostí podle odst. 4.4.1 písm. (b), 
(h) a (i), je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů spolku 
oprávněných hlasovat. K přijetí ostatních usnesení schůze je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny přítomných členů spolku oprávněných hlasovat. 

4.3.8 Není-li schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může výbor nebo ten, 
kdo původní zasedání svolal, svolat novým oznámením ve lhůtě patnácti dnů 
od předchozího zasedání schůzi na náhradní zasedání. Z oznámení musí být 
zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání schůze. Oznámení o konání 
náhradního zasedání schůze musí být zveřejněno způsobem uvedeným v 
odst. 4.2.3 nejméně patnáct dní před jeho konáním. Náhradní zasedání 
schůze se musí konat nejpozději do dvou měsíců ode dne, na který bylo 
zasedání schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může schůze 
jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. 

http://www.ltcrakovnik.funsite.cz/
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Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže jde o 
záležitosti podle odst. 4.4.1 písm. (b), (h) a (i); k přijetí usnesení o těchto 
záležitostech je i na náhradním zasedání schůze třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech členů spolku oprávněných hlasovat. 

4.3.9 Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání schůze do jednoho měsíce od 
jeho ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal 
nebo koho tím pověřila členská schůze. 

4.3.10 Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání schůze svolal a jak, kdy se konalo, 
kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení schůze přijala a kdy byl zápis 
vyhotoven. 

4.3.11 Na základě žádosti umožní výbor každému členovi spolku nahlížet do zápisů 
ze zasedání schůze. Nedohodne-li se člen spolku s výborem jinak, může člen 
spolku toto právo vykonat v sídle spolku. 

4.4 Působnost schůze 

4.4.1 Do výlučné působnosti schůze náleží: 

(a) určení hlavního zaměření činnosti spolku, 

(b) rozhodování o změně stanov, 

(c) volba a odvolání členů výboru, 

(d) kontrola činnosti výboru, 

(e) přezkoumání rozhodnutí výboru o vyloučení člena spolku ze spolku, 

(f) přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí, 

(g) kontrola správnosti hospodaření spolku a schvalování výsledku 
hospodaření spolku, 

(h) schvalování zásadních otázek spolku dle odst. 4.4.2, 

(i) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

(j) volba a odvolání likvidátora a rozhodování o použití likvidačního 
zůstatku spolku. 

4.4.2 Zásadními otázkami spolku jsou: 

(a) nabytí, zcizení nebo zatížení nemovité věci spolkem, 

(b) nabytí movitých věcí spolkem pokud celková hodnota movitých věcí 
nabytých spolkem v jednom kalendářním roce překročí dvě třetiny výše 
celkových příjmů spolku za předchozí kalendářní rok nezahrnujících 
mimořádné příjmy spolku v daném roce, např. přijaté úvěry, zápůjčky 
nebo nepravidelné dotace (dále jen "běžné roční příjmy spolku"), 

(c) zcizení nebo zatížení movitých věcí spolkem pokud celková hodnota 
movitých věcí zcizených nebo zatížených spolkem v jednom 
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kalendářním roce dosáhne nejméně dvou třetin výše běžných ročních 
příjmů spolku za předchozí kalendářní rok, 

(d) poskytnutí úvěru nebo zápůjčky spolkem, pokud by v důsledku 
poskytnutí takového úvěru nebo takové zápůjčky dosáhla celková 
nesplacená jistina úvěrů a zápůjček poskytnutých spolkem nejméně 
jedné třetiny běžných ročních příjmů spolku za předchozí kalendářní 
rok, 

(e) přijetí úvěrů nebo zápůjček spolkem, pokud by v důsledku přijetí 
takového úvěru nebo takové zápůjčky dosáhla celková nesplacená 
jistina úvěrů a zápůjček přijatých spolkem nejméně dvou třetin běžných 
ročních příjmů spolku za předchozí kalendářní rok, 

(f) pronájem nebo propachtování významné části majetku spolku na dobu 
delší než jeden rok, 

(g) investice do majetku spolku, pokud výše jednotlivé investice nebo 
celková výše investic v jednom kalendářním roce dosáhne nejméně 
dvou třetin výše běžných ročních příjmů spolku za předchozí 
kalendářní rok. 

4.4.3 Součástí kontrolní činnosti je i oprávnění rušit usnesení nebo jiná rozhodnutí 
kontrolovaného orgánu, pokud jsou v rozporu s právními předpisy nebo 
stanovami. 

4.4.4 Schůze rozhoduje i o záležitostech, které nepatří do její výlučné působnosti, 
pokud si toto rozhodování vyhradí, ledaže záležitost svěřují stanovy výslovně 
do působnosti výboru. 

Výbor spolku 

4.5 Působnost výboru 

4.5.1 Výbor spolku ("výbor") je výkonným a statutárním orgánem spolku. Členové 
výboru zastupují spolek tak, že spolek zastupuje buď předseda výboru 
samostatně, nebo dva zbývající členové výboru společně.  

4.5.2 Výbor se schází podle potřeby. Svolává ho kterýkoli člen výboru. Zasedání 
výboru řídí předseda výboru, v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru, 
nebo člen výboru určený k tomu výborem.  

4.5.3 Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nepatří do výlučné 
působnosti schůze nebo pokud si jejich rozhodování schůze nevyhradí. 

4.5.4 K přijetí usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru a v jeho 
nepřítomnosti hlas místopředsedy výboru. Usnáší-li se výbor o vyloučení 
člena výboru ze spolku, o pozastavení výkonu členských práv člena výboru 
nebo o opatřeních podle Čl. 3.5 odst. 3.5.2 vůči členovi výboru, není člen 
výboru, o jehož právech se rozhoduje, oprávněn v této věci hlasovat; v 
takovém případě se na člena výboru hledí, jakoby by nebyl přítomen na 
zasedání výboru. 

4.5.5 O běžných provozních záležitostech souvisejících s každodenním fungováním 
spolku a patřících do působnosti výboru může rozhodovat samostatně 



12 

předseda výboru. O svých rozhodnutích předseda výboru informuje bez 
zbytečného odkladu výbor. Výbor může však oprávnění předsedy výboru 
rozhodovat ve výše zmíněných věcech samostatně bez schválení výboru 
omezit nebo odejmout. 

4.6 Členové výboru 

4.6.1 Výbor má 3 členy. 

4.6.2 Členem výboru může být pouze člen spolku, který dosáhl věku 18 let a je plně 
svéprávný.  

4.6.3 Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem výboru, oznámila-li to 
schůzi před svým zvolením za člena výboru; to neplatí, pokud od skončení 
insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byl-li osvědčen úpadek osoby, 
která je členem výboru, oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu schůzi. 

4.6.4 Pokud ve výboru zůstávají alespoň dva členové zvolení schůzí, mohou tito 
členové výboru za člena výboru, jehož funkce zanikla, kooptovat náhradního 
člena výboru do nejbližšího zasedání schůze. 

4.6.5 Pokud počet členů výboru klesne na jednoho, je zbývající člen povinen bez 
odkladu svolat schůzi. Do zvolení nového výboru je zbylý člen výboru 
oprávněn zajistit pouze zachování běžného provozu spolku. 

4.7 Volba a odvolání členů výboru 

4.7.1 Členové výboru jsou voleni a odvoláváni schůzí v tajném hlasování, ledaže 
schůze rozhodne, že hlasování nebude tajné. Jsou voleni z kandidátů 
navržených členy spolku. Zvolení členové výboru volí ze svých řad předsedu a 
místopředsedu výboru.  

4.7.2 Funkční období členů výboru činí 5 let. 

4.8 Členství ve výboru 

4.8.1 Členové výboru se ujímají své funkce zvolením. 

4.8.2 Funkce členů výboru zaniká zejména: 

(a) vzdáním se funkce, 

(b) odvoláním z funkce, 

(c) ztrátou způsobilosti k výkonu funkce (Čl. 4.6 odst. 4.6.2), 

(d) uplynutím funkčního období. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Likvidace spolku 

5.1.1 Spolek může být zrušen rozhodnutím schůze. Současně s rozhodnutím o 
zrušení spolku musí schůze rozhodnout i o jmenování likvidátora. Likvidátor 
nemusí být členem spolku. 
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5.1.2 Likvidační zůstatek spolku musí být použit pro účel co nejbližší účelu spolku, 
např. nabídnut jinému spolku s obdobným účelem. O konkrétním použití 
likvidačního zůstatku spolku rozhoduje schůze. 

5.2 Přístupnost stanov 

Stanovy musí být k dispozici v sídle spolku. Člen spolku má právo kdykoli do nich 
nahlížet, dělat si výpisy a opisy. Stanovy jsou k dispozici rovněž na internetových 
stránkách spolku (www.ltcrakovnik.funsite.cz). 

5.3 Změny stanov 

Jakékoli změny stanov nabývají účinnosti dnem jejich schválení schůzi, ledaže 
schůze rozhodne o pozdější účinnosti těchto změn. 

http://www.ltcrakovnik.funsite.cz/

