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Úplné znění po změnách ze dne 25. 10. 2015 



STANOVY SPOLKU 
Benjamín Orlová, z. s. 

 
 
I.  NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 
I.1.  Názvem spolku je: Benjamín Orlová, z. s. 
 
I.2.  Sídlem spolku je: Orlová. 
 
 
II.  ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
II.1. Spolek je právnickou osobou (korporací) – tj. samosprávným a dobrovolným 

svazkem členů ve smyslu ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, kteří se spolčují vedeni společným zájmem spočívajícím zejména 
v naplnění účelů uvedených v čl. III. těchto stanov. 

 
 
III.  ÚČEL SPOLKU 
III.1.  Hlavní činností spolku a zároveň jeho účelem, pro který byl založen, je: 

- vzdělávací, kulturně-osvětová a výchovná práce především s dětmi a 
mládeží; 

- podpora a zajišťování zdravého osobnostního i sociálního rozvoje děti a 
  mládeže; 

- podílení se na duchovním, morálním, kulturním, společenském a fyzickém 
rozvoji dětí a mládeže; 

- podpora vzdělávání dětí a mládeže;  
- křesťanská výchova; 
- podpora uspokojování materiálních potřeb dětí a mládeže; 
- charitativní činnost; 
- prevence rizikového chování a rozvoje sociálně-patologických jevů u dětí a 

mládeže; 
- vytváření alternativních forem využití volného času dětí a mládeže; 
- vytváření podmínek pro kvalitnější život dětí, mládeže a jejich rodin. 

 
III.2.  Pro naplnění svého účelu spolek: 

- pořádá celoroční a jednorázové vzdělávací, kulturní a sportovní akce; 
- nabízí možnosti alternativní náplně volného času; 
- organizuje víkendová setkání a táborové aktivity; 
- pořádá zážitkové programy, semináře, tzv. „Nedělní školy“ a podobně; 
- v rámci své činnosti spolupracuje mimo jiné se státními a i nestátními či 
 podnikatelskými subjekty; 
- vyvíjí mediální, publicistickou a publikační činnost. 
 

III.3.  Svou činnost spolek vykonává na principech křesťanské lásky, etiky a  
  humanismu. 

 
III.4. Vedle hlavní činnosti spolku uvedené výše v odstavci III.1. a III.2. tohoto článku 

stanov spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, a sice živnost 
volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 



1 až 3 živnostenského zákona“, jejíž účel spočívá v podpoře činnosti hlavní a 
popřípadě také v hospodárném využití majetku spolku. 

 
IV.  ČLENSTVÍ  
IV.1. Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 12 let a právnické osoby, které 

projevily svou vůli být vázány stanovami spolku od okamžiku, kdy se stanou jeho 
členy. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního 
nástupce. 

 
IV.2. V odůvodněných případech lze udělit čestné členství. Čestné členství uděluje 

výbor na základě návrhu některého z členů spolku. Výbor není návrhem na 
udělení čestného členství vázán. S čestným členstvím je spojen pouze hlas 
poradní. 

 
IV.3. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor, a to na základě písemné přihlášky 

osoby ucházející se o členství. Součástí přihlášky musí být prohlášení uchazeče, 
ze kterého bude vyplývat jeho vůle být vázán stanovami spolku, a dále jeho 
souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 
IV.4.  Členství ve spolku vzniká přijetím za člena. 
  
IV.5.  Členství ve spolku zaniká: 

- vystoupením člena; členství zaniká dnem doručení výboru spolku 
   písemného oznámení člena o jeho vystoupení;  

- úmrtím člena – fyzické osoby; 
- zánikem člena – právnické osoby;  
- vyloučením; 
- společně se zánikem spolku.  

 
IV.6. Člen může být ze spolku vyloučen, porušuje-li závažně stanovy nebo jiné 

povinnosti vyplývající z členství ve spolku a ani po výzvě spolku nezjednal 
v přiměřené lhůtě nápravu, přičemž závažným porušováním stanov a jiných 
povinností vyplývajících z členství ve spolku se rozumí zejména pasivita člena, 
nepodílení se na činnosti spolku, poškozování dobrého jména spolku, porušování 
povinností při výkonu funkce v orgánech spolku a jiné. Výzva se nevyžaduje, 
nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou 
újmu. O vyloučení člena spolku rozhoduje členská schůze na návrh výboru. 
V návrhu se uvedou 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 a doložit vše, co je mu k prospěchu. Rozhodnutí o 
vyloučení se doručí vyloučenému členu. 

 
IV.7. Výbor spolku vede seznam členů, ve kterém provádí zápisy a výmazy týkající se 

členství osob ve spolku. Zápisy a výmazy jsou prováděny manuálně v písemné 
formě a/nebo automatizovaně v elektronické formě. Seznam členů spolku není 
zveřejňován, je však přístupný členům výboru. 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. Člen je povinen oznamovat výboru změny údajů (zejména pak 
doručovací adresy a emailu); má právo žádat opravu údajů a provádění změn. 



V.  PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ VŮČI SPOLKU 
 
V.1.  Všichni členové spolku mají stejná práva a povinnosti. 
 
V.2.  Člen spolku má právo:  

  - účastnit se zasedání členské schůze; 
- volit orgány spolku; 
- být volen od 18 let do orgánů spolku; 
-  obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi a žádat o jejich 

 vyjádření; 
  - podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů; 

- využívat všech služeb spolku a dalších členských výhod a účastnit se akcí 
   organizovaných spolkem. 

 
V.3.  Člen má povinnost zejména:  

- dodržovat stanovy (popř. další vnitřní předpisy) spolku; 
- aktivně se podílet na plnění účelu spolku; 
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku; 
- platit členské příspěvky, jsou-li vybírány, a to ve lhůtě a výši stanovené 

členskou schůzí;  
- dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku; 
- plnit další povinnosti vyplývající z těchto stanov a právních předpisů.  

 
 
VI.  ORGÁNY SPOLKU 
VI.1.  Orgány spolku jsou: 
  - členská schůze, jako nejvyšší orgán spolku; 
  - výbor, jako statutární orgán spolku. 

 
 

VII.  ČLENSKÁ SCHŮZE 
VII.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 
 
VII.2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.  
 
VII.3. Svolání členské schůze: 

- členskou schůzi svolává výbor dle potřeby spolku a zvláště dle aktuální 
potřeby ke schvalování zpráv, dokumentace o činnosti a plánů spolku; 
členská schůze se však koná nejméně jedenkrát do roka; 

- zasedání členské schůze se svolá nejméně 14 dnů přede dnem jejího konání; 
- oznámení o místě, čase a pořadu zasedání členské schůze může být dáno 

písemnou pozvánkou nebo uveřejněním na vývěsce v sídle spolku; 
- výbor svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů 

spolku.  
 
VII.4. Členská schůze zejména: 

- rozhoduje o změnách stanov; 
- určuje hlavní zaměření činnosti spolku, schvaluje úkoly spolku pro příslušné 

období, hodnotí činnost ostatních orgánů spolku, schvaluje výroční zprávu, 
rozpočet, jakož i roční výsledek hospodaření spolku,  



- volí a odvolává členy výboru; 
- rozhoduje o rozsahu práce výboru; 

  - rozhoduje o vyloučení členů spolku, a to na základě návrhu výboru; 
- rozhoduje o vstupu spolku do jiných spolků či svazů;  
- rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

 
VII.5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

členů.  
 
VII.6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.  
 
VII.7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro 

něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov, o 
zrušení spolku s likvidací a o jeho přeměně je přijato, jestliže pro něj hlasují 
alespoň dvě třetiny všech členů spolku. 

 
VII.8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze, a to do 30 dnů ode 

dne jeho ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal 
nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání 
svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další 
činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.  

 
 
VIII. VÝBOR  
 
VIII.1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Členy výboru volí a odvolává 

členská schůze. 
 
VIII.2. Výbor má 3 členy. Funkční období členů výboru je čtyřleté.  
 
VIII.3. Výbor řídí činnost spolku v souladu s usneseními členské schůze, stanovami a 

právními předpisy. 
 
VIII.4. Výbor svolává dle potřeby předseda výboru a v jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen 

výboru. 
 
VIII.5. Výbor zejména: 

- volí ze svých členů předsedu a místopředsedu;  
- rozhoduje o rozsahu a způsobu práce jednotlivých členů výboru; 
- koordinuje činnost spolku; 
- svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její zasedání; 
- rozhoduje o přijetí za člena spolku, informuje nejbližší členskou schůzi o 

  nově přijatých členech; 
- navrhuje členské schůzi vyloučení člena spolku s odůvodněním.  

 
VIII.6. Předseda a místopředseda výboru zastupují spolek navenek, a to každý v plném 
  rozsahu samostatně.  
 
VIII.7. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku.  
 



VIII.8. Ze svého zasedání pořizuje výbor zápis.  
 
VIII.9. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nebo jiné účasti většiny svých členů. 
 
VIII.10. Výbor rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.  
 
 
IX.  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 
IX.1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem a užívá jej k dosažení svého 

účelu. 
 
IX.2.  Příjmy spolku tvoří zejména:  

- dary a příspěvky právnických a fyzických osob, dědictví a odkazy; 
- výnosy z vlastního majetku spolku; 
- členské příspěvky (pokud jsou vybírány); 
- dotace a granty; 
- příspěvky z nadací a nadačních fondů, popřípadě jiných neziskových 

organizací či fondů; 
- příjmy z vlastní hospodářské, obchodní a publikační činnosti; 
- účelové a jiné finanční dotace státních orgánů či nadnárodních organizací, 

popřípadě z jiných veřejných zdrojů. 
 
IX.3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské 

schůzi ke schválení zprávu o hospodaření, včetně roční účetní uzávěrky. 
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzi.  

 
IX.4. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a 

ostatními vnitřními předpisy spolku.  
 
IX.5. Finanční prostředky spolku jsou uloženy na samostatném bankovním účtu 

vedeném v příslušném peněžním ústavu.  
 
IX.6. Veškerý majetek spolku musí být členy hospodárně využíván, chráněn, evidován 

a nakládání s ním musí být v souladu s účelem spolku.  
 
IX.7. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy 

spolku. 
 
IX.8.   Členské příspěvky (jakož i jejich výše) jsou dobrovolné. 
 
 
X.  ZÁNIK SPOLKU 
X.1. Spolek zaniká dnem jeho výmazu ze spolkového rejstříku po předchozím 

rozhodnutí členské schůze o zrušení spolku s likvidací nebo o přeměně spolku, 
popřípadě také po předchozím zrušení soudem. 

 
X.2.  Likvidace spolku probíhá dle příslušných zákonných ustanovení. 
 
X.3.  Likvidační podstata bude použita k úhradě případných závazků a ve zbylém 
   rozsahu výhradně k účelu, pro který byl spolek zřízen. 



 
 
XI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
XI.1.  Ve věcech v těchto stanovách výslovně neupravených se použijí obecně závazné 

  právní předpisy, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
  zákoník. 

 
 
 
Autorizační doložka: Níže podepsaný, Milan Zielina, coby předseda výboru spolku, 
prohlašuje, že toto úplné znění stanov je vyhotoveno podle jejich posledního znění 
schváleného na zasedání členské schůze spolku konané dne 25.10.2015. 

 
 
 

______________ 
Milan Zielina 

Předseda výboru 
 
 


