
Stanovy spolku 
Moravský letecký klastr, z.s. 

 
ze dne 31.3.2021 

 
 
 

čl. I 
Vznik spolku 

 
Spolek Moravský letecký klastr, z.s. vznikl dne 19. 3. 2010 registrací u Ministerstva vnitra České republiky.  
 
 

čl. II 
Název, sídlo a IČ spolku 

 
1.  Názvem spolku je: Moravský letecký klastr, z.s. 
2.  Sídlem spolku jsou: Kunovice 
3.  IČ: 228 75 611 
4.  Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. L 14675. 
 
 

čl. III 
Účel spolku 

 
Spolek tvoří fyzické a právnické osoby vedené společným zájmem na rozvoji moravského 
konkurenceschopného leteckého průmyslu. Spolek reprezentuje regionální koncentraci vzájemně 
provázaných odvětví leteckého průmyslu, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, společností 
působících v příbuzných oborech, ve vzdělávacích a neziskových organizacích. 
 
Účelem spolku je soustředění schopností jednotlivých členů k přijímání větších a komplexnějších úkolů, 
sdílení znalostí, vzájemná podpora, koordinace společných aktivit (propagace, účast na veletrzích, 
projektech, vývoji), zapojení do globálních aktivit v oboru, do subdodavatelských řetězců, do mezinárodní 
spolupráce. Účelem je posílení konkurenceschopnosti českého leteckého průmyslu a jeho dlouhodobý 
rozvoj. 
 
 

čl. IV 
Členství ve spolku 

 
1.  Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a která souhlasí se stanovami 

spolku. Členem spolku se může stát každá právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku a jejíž 
činnost není v rozporu s činností a posláním spolku. 

 
2.  Členem spolku nemůže být osoba, která je členem jiné právnické osoby, jejíž činnost je v rozporu   s 

činností a posláním spolku. 
 
3.  Členství ve spolku může mít tři formy: 
 a) kmenové členství 

b) přidružené členství  
c) čestné členství 



 
 
4.  Uchazeč o členství se stane řádným členem spolku v okamžiku, kdy budou splněny níže uvedené 

podmínky: 
 a)  kmenové členství: 

i)  uchazeč podá u předsedy výkonné rady členskou přihlášku, ve které uvede alespoň své 
jméno, datum narození, bydliště, popř. adresu pro doručování, e-mailovou adresu, popř. 
fax, žádost o přijetí za člena spolku a souhlas se stanovami spolku v případě fyzické osoby 
a název, sídlo, identifikační číslo, e-mailovou adresu, popř. fax, žádost o přijetí za člena 
spolku a souhlas se stanovami spolku v případě právnické osoby; 

ii)  uchazeč bude jako kmenový člen schválen valnou hromadou. 
b)  přidružené členství: 

i)  uchazeč podá u předsedy výkonné rady členskou přihlášku, ve které uvede alespoň své 
jméno, datum narození, bydliště, popř. adresu pro doručování, e-mailovou adresu, popř. 
fax, žádost o přijetí za člena spolku a souhlas se stanovami spolku v případě fyzické osoby 
a název, sídlo, identifikační číslo, e-mailovou adresu, popř. fax, žádost o přijetí za 
přidruženého člena spolku a souhlas se stanovami spolku v případě právnické osoby; 

ii)  uchazeč bude jako přidružený člen schválen valnou hromadou; 
iii)  přidruženým členem se stávají automaticky dceřiné společnosti kmenových členů, pokud 

podají přihlášku dle bodu 4. b) i) a zaplatí členský příspěvek 
ix) dceřinou společností je právnická osoba ve smyslu § 74 Zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)) přičemž 
kmenový člen musí mít v této společnosti rozhodující vliv. 

c)  čestné členství: 
i) čestným členem se může stát kdokoli, bude-li navržen kmenovým či čestným členem 
ii) čestný člen bude schválen valnou hromadou 
iii) přijme čestné členství 

 
5.  Členství ve spolku vzniká rozhodnutím valné o hromady o přijetí za člena s výjimkou přidruženého 

členství dceřiných společností kmenových členů. Člen bude s rozhodnutím valné hromady o přijetí či 
nepřijetí písemně vyrozuměn. Na přijetí za člena spolku není právní nárok. 

 
6.  Členství ve spolku zaniká smrtí, zánikem právnické osoby bez právního nástupce, dnem právní moci 

rozhodnutí o úpadku, dnem právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního řízení pro nedostatek 
majetku, nezaplacením členského příspěvku nebo částky za předplacené služby, vystoupením nebo 
vyloučením člena rozhodnutím valné hromady. Přidružené členství vzniklé automaticky dle bodu 4.b)iii) 
zaniká v případě zaniknutí členství mateřské společnosti – kmenového člena.  

 
7.  Je-li člen v prodlení s placením členského příspěvku o více než patnáct (15) dní, je spolek oprávněn 

zaslat členu písemnou výzvu, ve které členu určí přiměřenou dodatečnou lhůtu               k zaplacení 
členského příspěvku. Nezaplatí-li člen členský příspěvek ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je spolek 
oprávněn zaslat členu opakovanou (druhou) písemnou výzvu k jeho zaplacení. Nezaplatí-li člen členský 
příspěvek ani do tří (3) měsíců ode dne doručení této druhé výzvy, jeho členství ve spolku zaniká, a to 
dnem následujícím po marném uplynutí této lhůty. Na tuto skutečnost musí být člen spolku v obou 
výzvách upozorněn. 

 
8.  Každý člen může ze spolku kdykoli vystoupit bez uvedení důvodu, a to písemným oznámením 

adresovaným předsedovi výkonné rady. Členství ve spolku končí dnem, kdy bylo toto oznámení 
předsedovi výkonné rady doručeno. 

 
9.  Člena spolku, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství, je výkonná rada oprávněna vyzvat 

ke zjednání nápravy a uložit mu přiměřenou lhůtu k nápravě. Nezjedná-li člen nápravu ani po této výzvě, 
je výkonná rada oprávněna navrhnout valné hromadě vyloučení člena ze spolku. Výzva ke zjednání 



nápravy se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou 
újmu. 

 
10. Kterýkoli člen spolku může podat valné hromadě písemný návrh na vyloučení jiného člena spolku, v 

návrhu uvede okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, 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. 

 
11. Rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena se doručí vyloučenému členu, nebyl-li tento na valné 

hromadě přítomen. V rozhodnutí se uvede den, ke kterému končí členství vyloučeného člena ve spolku. 
 
12. Vyloučený člen může do patnácti (15) dnů od doručení rozhodnutí valné hromady o svém vyloučení 

navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise. Kontrolní komise rozhodne 
do patnácti (15) dnů ode dne, kdy ji byl návrh člena doručen. Rozhodnutí kontrolní komise je konečné a 
musí být členu doručeno. 

 
13. Vyloučený člen může do tří (3) měsíců od doručení konečného rozhodnutí kontrolní komise         o svém 

vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti jeho vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li 
členu rozhodnutí kontrolní komise o vyloučení doručeno, může člen návrh podat do tří (3) měsíců ode 
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho (1) roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik 
jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů, jinak toto právo zaniká. 

 
14. Při zániku členství ve spolku se již zaplacené členské příspěvky nevracejí, členové nemají nárok na 

vypořádací podíl. 
 
 

čl. V 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Práva členů spolku:  
 a)  kmenový člen je oprávněn zejména: 

i)  účastnit se jednání valné hromady, podávat návrhy, protinávrhy a připomínky, 
ii)  volit a být volen do výkonné rady a kontrolní komise, 
iii)  být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření; člen však není oprávněn 

požadovat poskytnutí informací, které zákon zakazuje uveřejnit nebo jejichž prozrazení 
by spolku nebo některému z jeho členů způsobilo vážnou újmu, 

iv)  zúčastnit se všech akcí pořádaných spolkem, 
v)  žádat podporu a poradenství ze strany spolku ve všech záležitostech, které spadají do 

předmětu činností spolku; na poskytnutí hmotné podpory ze strany spolku není právní 
nárok, 

vi)  využívat výhod vyplývajících z členství ve spolku. 
b) přidružený člen je oprávněn zejména: 

i)  být informován o činnosti spolku 
ii) zúčastnit se akcí pořádaných spolkem, které byly pro přidružené členy vybrány výkonnou 

radou  
iii) žádat podporu a poradenství ve vybraných záležitostech ze strany spolku, které spadají 

do předmětu činností spolku; na poskytnutí hmotné podpory ze strany spolku není právní 
nárok 

iv) být přizván ke spoluúčasti v projektech spolku, které byly pro přidružené členy vybrány 
výkonnou radou  

c) čestný člen: 
i)  být informován o činnosti spolku 



ii) zúčastnit se akcí pořádaných spolkem, které byly pro čestné členy vybrány výkonnou 
radou 

 
2.  Povinnosti členů spolku:  
 a) kmenový člen je povinen zejména: 

i)  dodržovat stanovy a usnesení valné hromady týkající se činnosti spolku, 
ii)  platit členské příspěvky a částku za předplacené služby ve výši stanovené valnou 
hromadou; 
iii)  účastnit se podle svých možností činnosti spolku, 
iv)  hájit zájmy spolku a jeho členů, svou činností přispívat k dobrému jménu spolku a 

dosahování jeho cílů. 
 b) přidružený a čestný člen 

i)  dodržovat stanovy a usnesení valné hromady týkající se činnosti spolku, 
ii)  platit pouze členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou 
iii)  hájit zájmy spolku a jeho členů, svou činností přispívat k dobrému jménu spolku a 

dosahování jeho cílů. 
 
 

 
3.  Kmenový člen není oprávněn vykonávat své hlasovací právo na valné hromadě, 

a)  je-li rozhodováno o jeho vyloučení, 
b)  je-li v prodlení s placením členského příspěvku. 

 
4.  Omezit práva nebo rozšířit povinnosti členů spolku lze pouze se souhlasem většiny členů spolku. 
 
 

čl. VI 
Seznam členů 

 
1. Členové spolku se zapisují do seznamu členů, který vede spolek. 
 
2.  Do seznamu členů se zapíše jméno, datum narození a bydliště, popř. adresa pro doručování, emailová 

adresa, popř. fax a den vzniku členství člena fyzické osoby a název, sídlo, identifikační číslo, e-mailová 
adresa, popř. fax a den vzniku členství člena právnické osoby. 

 
3.  Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výkonná rada, a to do sedmi (7) dnů ode dne, kdy nastala 

skutečnost odůvodňující zápis či výmaz, popř. ode dne kdy bylo doručeno oznámení člena o změně 
zapisovaných údajů. 

 
4.  Člen je povinen oznámit spolku změnu zapisovaných údajů písemným oznámením adresovaným 

předsedovi výkonné rady, a to do sedmi (7) dní ode dne, kdy změna nastala. 
 
5.  Do seznamu členů mohou nahlížet pouze členové spolku a členové orgánů spolku. Seznam členů je 

veden v sídle spolku. Seznam členů je formou odpovídající danému účelu zveřejněn v propagačních 
materiálech apod. 

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

 
 

čl. VII 



Orgány spolku 
 
Orgány spolku jsou: 
a)  valná hromada, 
b)  výkonná rada, 
c)  kontrolní komise. 
 
 

čl. VIII 
Valná hromada 

 
1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří členové spolku. 
 
2.  Valná hromada: 

a)  rozhoduje o hlavním zaměření činnosti spolku, 
b)  schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky, 
c)  schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu výkonné rady o její činnosti a o hospodaření spolku, 
d)  schvaluje rozpočet spolku, 
e)  schvaluje zprávu kontrolní komise, 
f)  rozhoduje o uložení povinnosti členů platit členský příspěvek a částku za předplacené služby, 

schvaluje jejich výši a určuje jeho splatnost,  
g)  volí a odvolává členy výkonné rady, 
h)  volí a odvolává členy kontrolní komise, 
i)  rozhoduje o přijetí nových členů, 
j)  rozhoduje o vyloučení členů, 
k)  rozhoduje o přeměně spolku, 
l) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací a jmenuje likvidátora. 

 
3.  Zasedání valné hromady svolává výkonná rada nejméně jednou (1) ročně. 
 
4. Výkonná rada je povinna svolat zasedání z podnětu alespoň jedné třetiny (1/3) členů spolku nebo    z 

podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li výkonná rada zasedání valné hromady do třiceti (30) dní od 
doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám. 

 
5.  Zasedání valné hromady se svolává nejméně deset (10) dnů před jeho konáním písemnou pozvánkou 

zaslanou na adresu bydliště, sídla, popř. adresu pro doručování, členů spolku uvedenou v seznamu členů 
nebo pozvánkou zaslanou elektronickou poštou na e-mailovou adresu nebo fax uvedené v seznamu 
členů. V pozvánce musí být uvedeno alespoň místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí 
tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Za stejných podmínek zašle výkonná rada 
pozvánku na vědomí také členům kontrolní komise. Pozvánka musí být podepsána členy výkonné rady, 
popř. jí pověřeným členem. 

 
6.  Zasedání valné hromady se může konat pouze na území České republiky. 
 
7.  Kdo svolal zasedání valné hromady, může je odvolat nebo odložit způsobem určeným pro jeho svolání. 

Stane-li se tak méně než tři (3) dny před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se 
na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. Je-li zasedání valné hromady svoláno 
dle odst. 4 tohoto článku, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k 
němu dal podnět. 

 
8.  Člen se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Za člena, 

který je právnickou osobou, na valné hromadě jedná jeho statutární orgán nebo jím pověřený zástupce. 
Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. V plné moci musí být uvedeno, zda byla udělena 



pro zastupování na jednom nebo více zasedáních. Člen, který je právnickou osobou, je povinen na valné 
hromadě předložit svůj výpis z obchodního rejstříku ne starší tří (3) měsíců. 

 
9.  Zasedání valné hromady zahajuje a řídí předseda výkonné rady nebo jím pověřený člen výkonné rady. 

Valná hromada si zvolí svého zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora.  
 
10. Členové přítomní na valné hromadě se zapíší do prezenční listiny, která obsahuje název a sídlo člena 

právnické osoby, nebo jméno a bydliště, popř. adresu pro doručování, člena fyzické osoby. Správnost 
prezenční listiny přítomných potvrzují svými podpisy členové výkonné rady, který zahajuje a řídí 
zasedání valné hromady a zapisovatel. 

 
11. Zasedání valné hromady se vždy účastní alespoň jeden člen kontrolní komise. 
 
12.Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna polovina členů spolku.  
 
13. Nesejde-li se do třiceti (30) minut po stanoveném začátku zasedání valné hromady potřebný počet členů 

spolku, oznámí předseda výkonné rady nebo člen výkonné rady jím pověřený k řízení zasedání valné 
hromady počet přítomných členů, a bude-li se valné hromady účastnit alespoň jedna třetina (1/3) členů 
spolku, prohlásí valnou hromadu za usnášeníschopnou. 

 
14.Valná hromada přijímá rozhodnutí většinou hlasů členů spolku přítomných v době usnášení, každý člen 

má jeden hlas. 
 
15. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o změně stanov, o stanovení výše členského příspěvku, částky za 

předplacené služby a jejich splatnosti, o přeměně spolku a o zrušení spolku s likvidací je zapotřebí dvou 
třetinové (2/3) většiny hlasů přítomných členů. 

 
16. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání uvedený v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti 

a se souhlasem všech členů spolku. 
 
17. Ze zasedání valné hromady pořídí zapisovatel zápis, který ověří ověřovatel zápisu. Zápis podepisuje člen 

výkonné rady, který zasedání valné hromady zahájil a řídil, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Ze zápisu 
musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy a kde se konalo, kdo je zahájil a řídil, kdo byl zvolen 
zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a skrutátorem, kolik členů se jej zúčastnilo, jaká rozhodnutí a 
jakým počtem hlasů byla přijata. Výkonná rada je povinna do třiceti (30) dní ode dne konání zasedání 
valné hromady zaslat členům písemné vyhotovení zápisu. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do 
zápisů ze zasedání valné hromady v sídle spolku. 

 
18. Členové spolku mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu způsobem uvedeným v § 175 až 177 zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (rozhodování „per rollam“). Podklady k rozhodování a návrh 
usnesení zašle předseda nebo pověřený člen výkonné rady všem členům spolku, a pokud se 
dvoutřetinová většina členů vysloví pro přijetí usnesení, je návrh přijat. Toto rozhodnutí má platnost 
valné hromady. Způsob hlasování „per rollam“ je vyloučen v případě rozhodování o změně stanov a 
zrušení spolku. 

 
 

čl. IX 
Výkonná rada 

 
1.  Výkonná rada je statutárním orgánem spolku. Výkonná rada tvoří kolektivní orgán. 
 
2.  Výkonná rada má pět (5) členů. Členem výkonné rady může být pouze člen spolku. Je-li členem spolku 

právnická osoba, může být za člena výkonné rady zvolen člen jejího řídícího nebo kontrolního orgánu 



nebo její zaměstnanec nebo pověřený zástupce na základě plné moci. Podpis zmocnitele na plné moci 
musí být úředně ověřen. 

 
3.  Funkční období členů výkonné rady je tříleté, člen vykonává funkci až do okamžiku zvolení nového člena 

výkonné rady. Členové výkonné rady mohou být voleni opětovně. 
 
4.  Výkonná rada si zvolí ze svého středu předsedu výkonné rady a dva místopředsedy. Další členové 

výkonné rady mohou být jejím rozhodnutím pověření vedením jednotlivých úseků činností spolku. 
 
5.  Výkonná rada je oprávněna zřídit funkci výkonného manažera. Výkonného manažera volí a odvolává 

výkonná rada. Výkonný manažer se zúčastňuje všech zasedání výkonné rady, udělí se mu slovo, kdykoli 
o to požádá. Při hlasování výkonné rady má výkonný manažer poradní hlas. Výkonný manažer připravuje 
podklady pro zasedání výkonné rady a zajišťuje běžnou činnost spolku mezi zasedáními výkonné rady. 
Výkonná rada úkoluje výkonného manažera klastru a kontroluje jeho činnost. 

 
6.  Za spolek právně jedná samostatně předseda výkonné rady nebo oba místopředsedové výkonné rady 

společně. Při právním jednání, kdy hodnota předmětu plnění převyšuje částku 200.000,- Kč, zastupují 
spolek vždy alespoň dva členové výkonné rady, kdy jeden z nich musí být vždy její předseda. Uvedené 
platí také v případě uzavírání smluv na dobu delší tří (3) let. 

 
7.  Zasedání výkonné rady se na požádání účastní pověřený člen kontrolní komise. Udělí se mu slovo, 

kdykoli o to požádá. Člen kontrolní komise má na zasedání výkonné rady poradní hlas. 
 
8.  Výkonná rada rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou ve výlučné pravomoci valné 

hromady. Výkonná rada zejména 
a)  v souladu se stanovami a usneseními valné hromady zajišťuje a organizuje činnost spolku, 
b)  svolává zasedání valné hromady a připravuje podklady pro její rozhodnutí, 
c)  navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho valné hromadě ke schválení, 
d)  hospodaří s majetkem spolku. 

 
9.  Výkonná rada rozhoduje o odepření poskytnutí informací dle čl. V odst. 1 písm. c). Rozhodnutí     o 

odepření poskytnutí informací musí být písemné a musí být členu doručeno. Člen, jemuž bylo poskytnutí 
informací odepřeno, je oprávněn požádat do jednoho (1) měsíce ode dne doručení zamítavého rozhodnutí 
kontrolní komisi o jeho přezkoumání. Kontrolní komise je povinna rozhodnout do patnácti (15) dní ode 
dne, kdy jí byla žádost člena doručena. Rozhodnutí kontrolní komise je konečné, tím není dotčeno právo 
domáhat se svého nároku u soudu. 

 
10. Výkonná rada předkládá každoročně ke schválení valné hromadě účetní závěrku a zprávu o své činnosti 

a o hospodaření spolku. 
 
11. Výkonná rada je povinna bez zbytečného odkladu poté, co se dozví, že došlo ke změně stanov, vyhotovit 

jejich úplné znění a uložit toto do sbírky listin spolkového rejstříku. 
 
 

čl. X 
Kontrolní komise 

 
1.  Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. 
 
2.  Kontrolní komise má tři (3) členy. Členem kontrolní komise může být pouze člen spolku. Je-li členem 

spolku právnická osoba, může být za člena kontrolní komise zvolen člen jejího řídícího nebo kontrolního 
orgánu nebo její zaměstnanec nebo pověřený zástupce na základě plné moci. Podpis zmocnitele na plné 
moci musí být úředně ověřen. 



 
3.  Členství v kontrolní komisi je neslučitelné se členstvím ve výkonné radě. Funkční období členů kontrolní 

komise je tříleté. 
 
4.  Kontrolní komise si zvolí svého předsedu, který organizuje a řídí její činnost. 
 
5.  O svolání zasedání kontrolní komise může požádat kterýkoli její člen. Nebude-li zasedání svoláno 

nejpozději do třiceti (30) dní ode dne doručení žádosti předsedovi kontrolní komise, je tento oprávněn 
kontrolní komisi svolat sám. 

 
6.  Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost    v 

souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li nedostatky, upozorní na ně výkonnou radu a valnou 
hromadu na jejím nejbližším zasedání. Kontrolní komise se vyjadřuje k účetní závěrce, návrhu rozpočtu 
a ke zprávě výkonné rady o její činnosti a o hospodaření spolku a toto své vyjádření předkládá valné 
hromadě. Kontrolní komise dává výkonné radě souhlas s použitím přebytků z hospodaření z minulých 
let a ke krytí ztrát spolku. 

 
7.  Pověřený člen kontrolní komise je oprávněn nahlížet do účetních knih a dokladů spolku a požadovat od 

členů dalších orgánů spolku či zaměstnanců spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 
 
8. Kontrolní komise předkládá jednou ročně valné hromadě ke schválení zprávu o své činnosti. 
 
 

čl. XI 
Společná ustanovení pro výkonnou radu a kontrolní komisi 

 
1.  Členové výkonné rady a kontrolní komise (dále společně jako „členové volených orgánů“ a výkonná rada 

a kontrolní komise dále společně jako „volené orgány“) mají povinnost vykonávat svou funkci s péčí 
řádného hospodáře. 

 
2.  Způsobí-li člen voleného orgánu porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře spolku škodu, 

je povinen k její náhradě. Nenahradí-li tuto škodu, ručí věřitelům spolku za dluhy spolku    v rozsahu, v 
jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel na spolku nemůže domoci plnění. 

 
3. Funkce člena voleného orgánu končí uplynutím funkčního období, smrtí, odstoupením či odvolá-ním člena 

voleného orgánu. V případě zániku funkce člena voleného orgánu, zvolí valná hromada do tří (3) měsíců 
nového člena voleného orgánu. 

 
4.  Člen voleného orgánu je oprávněn z funkce odstoupit, a to prohlášením adresovaným spolku. Funkce 

člena voleného orgánu končí uplynutím dvou (2) měsíců ode dne dojití prohlášení. 
 
5.  Členové voleného orgánu, jejichž počet neklesl pod jednu polovinu, mohou do nejbližšího zasedání valné 

hromady kooptovat náhradní členy. 
 
6.  Volené orgány rozhodují ve sboru. Volený orgán svolává jeho předseda, popř. jím pověřený člen, dle 

potřeby spolku, minimálně však čtyřikrát (4) ročně v případě výkonné rady a jedenkrát (1) ročně v 
případě kontrolní komise. Zasedání voleného orgánu se svolává písemnou pozvánkou, která obsahuje 
alespoň místo, čas a pořad zasedání. Členové voleného orgánu musí pozvánku obdržet minimálně pět 
(5) dní přede dnem konání zasedání. Pozvánka se zasílá na adresu bydliště, popř. na adresu pro 
doručování, členů voleného orgánu, postačí však, byla-li pozvánka zaslána elektronickou poštou na e-
mailovou adresu nebo fax člena voleného orgánu. V naléhavých případech může být zasedání voleného 
orgánu svoláno telefonicky. Výkonná rada se může dohodnout na pravidelném konání zasedání v 
předem dohodnutých termínech. 



 
7.  O svolání zasedání voleného orgánu může požádat kterýkoli jeho člen. Nebude-li zasedání svoláno 

nejpozději do třiceti (30) dní ode dne doručení žádosti předsedovi voleného orgánu, je tento oprávněn 
volený orgán svolat na náklady spolku sám. 

 
8.  Zasedání voleného orgánu zahajuje a řídí jeho předseda, popř. jím pověřený člen. Volený orgán je 

schopný se usnášet za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý 
člen má jeden hlas. Za přítomné členy se považují také ti, kteří se zasedání voleného orgánu účastní 
prostřednictvím technických prostředků. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy voleného orgánu. 

 
9.  Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ 

jiného člena téhož voleného orgánu, aby za něho v jeho nepřítomnosti hlasoval.  
 
10. Ze zasedání voleného orgánu se pořizuje zápis podepsaný členem voleného orgánu, který zasedání 

zahájil a řídil. 
 
 

čl. XII 
Neplatnost rozhodnutí orgánů spolku 

 
1.  Každý člen spolku a ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany (dále jako „navrhovatel“), může 

navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí valné hromady, výkonné rady či kontrolní komise 
(dále jako „orgány spolku“) pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, nelze-li se neplatnosti 
dovolat u orgánů spolku. 

 
2.  Právo dle odst. 1 zaniká, nebylo-li uplatněno do tří (3) měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí 

dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho (1) roku od přijetí rozhodnutí. 
 
3.  Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na přiměřené 

zadostiučinění. 
 
 

čl. XIII 
Majetek a hospodaření 

 
1. Majetek spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary osob, příspěvky, popř. dotace, výnosy benefičních 

akcí apod. 
 
2.  S majetkem spolku hospodaří výkonná rada dle valnou hromadou schváleného rozpočtu spolku.    K 

dispozicím s majetkem, jehož hodnota přesahuje částku 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 
je nutný předchozí souhlas valné hromady. 

 
3.  Výkonná rada je povinna zajistit řádné vedení účetnictví. Účetním obdobím je kalendářní rok.  
 
4.  Jsou-li dary, příspěvky popř. dotace spolku poskytovány účelově, je výkonná rada povinna            s 

těmito nakládat pouze v souladu s účelem, za kterým byly poskytnuty. 
 
5.  Za účelem zajištění řádného hospodaření s majetkem spolku předkládá výkonná rada jednou ročně 

valné hromadě ke schválení účetní závěrku a zprávu o hospodaření spolku. 
 
6.  Dispoziční právo s finančními prostředky uloženými na bankovním účtu a s hotovostí, která se nachází 

v pokladně spolku, mají všichni členové výkonné rady, a to každý samostatně. 
 



7. Členové spolku ani členové volených orgánů neručí za závazky spolku. 
 
 

čl. XIV 
Vedlejší činnost spolku 

 
1.  Za účelem podpory hlavní činnosti je spolek oprávněn vyvíjet vedlejší činnost spočívající              v 

podnikání. 
 
2.  Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 
 
 

čl. XV 
Zánik spolku, likvidace 

 
Zanikne-li spolek s likvidací, bude likvidační zůstatek nabídnut jinému spolku s obdobným předmětem 
činnosti působícím v České republice. Nebude-li takovéhoto spolku nebo odmítne-li likvidační zůstatek, 
rozdělí se likvidační zůstatek mezi členy spolku dle poměru, v jakém v průběhu trvání spolku přispívali na 
jeho činnost. 
 
 

čl. XVI 
Závěrečná ustanovení 

 
1.  Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy členů související s jejich účastí ve spolku i 

ostatní právní vztahy uvnitř spolku se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými 
právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
2.  Každý člen spolku je oprávněn požádat o kopii stanov spolku. Náklady na jejich vyhotovení hradí člen 

spolku. 
 
2. Toto je aktuální znění stanov spolku po změnách schválených valnou hromadou dne 31.3.2021. 
 
 
Za správnost:  Ing. Zdeněk Ančík 
   předseda výkonné rady 
   01.04.2021  


