
STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. 

I. 
            Úvodní ustanovení 

 

Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s. , IČ: 22879374  registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 
2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se 
s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tedy od 1. 1. 2014, 
považuje za spolek ve smyslu ust. § 3045 NOZ ve spojení s ust. § 214 a násl. NOZ.  

 

                                              II.   
  Název  

 
Název spolku je  SAKUMPIKUM  z.s. ( dále jen  „Spolek“).   

 
III.  

                                                                          Sídlo 
 

Sídlem spolku je Prostřední Bečva 272, PSČ: 756 56  

IV.  
                                  Stanovy 

 

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, 
které jsou uloženy v plném znění v sídle Spolku – Prostřední Bečva 272. 

V.  
                                                             Charakteristika spolku 
 

Spolek je v souladu s ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, založen jako 
právnická osoba způsobilá k právnímu jednání, který jedná a vystupuje vlastním jménem, vstupuje do 
právních vztahů a nese odpovědnost z nich vyplývající.  

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem 
naplňování společného zájmu členů 

Posláním Spolku je:  

- organizování kulturních, společenských a sportovních akcí v obci Prostřední Bečva 
- vytváření ekonomické základny pro plnění cílů Spolku, a to zejména prostřednictvím 

členských příspěvků, sponzorských příspěvků a darů   
- aktivní spolupráce se všemi Spolky v obci a regionu, které se zabývají podobnými činnostmi a 

současně projeví zájem o spolupráci se Spolkem  

 

VI. 
Hlavní činnost Spolku 

 

Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním, jak je 
vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou 
činností. 



Hlavní činnost může  být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X. těchto 
stanov, grantů a sponzorských příspěvků a ze zisku z vedlejších  činností dle čl.VII. těchto stanov.   
Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy ke krytí nákladů na 
spolkovou činnost či na úhradu své správy. 

Spolek provozuje a vykonává tuto hlavní činnost: - příprava a organizace kulturních, sportovních a 
společenských akcí dle plánu činnosti  

VII.  
                                                           Vedlejší činnost Spolku 
 

Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i 
hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to pro podporu hlavní činnosti. Zisk z těchto činností 
Spolek používá k podpoře hlavní činnosti dle čl. VI. těchto stanov a k úhradě nákladu na správu 
Spolku. 

 

VIII.   
                                                                  Členství 

 

Členství ve Spolku je dobrovolné a členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez 
rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 

Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního 
nástupce. 

Osoba se stává členem Spolku na základě písemné přihlášky do spolku a rozhodnutí rady Spolku o 
jejím přijetí. 

Členství zaniká:  

a) dobrovolným vystoupení člena – končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení 
členství radě Spolku a tímto vystoupením nevzniká vystupujícímu členovi nárok na vrácení již 
uhrazených členských příspěvků ke dni ukončení členství 

b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého 
c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku 

vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí stanoveno jinak. Rada Spolku má právo vyloučit 
člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl.V. těchto 
stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov 

Členové Spolku neručí za dluhy spolku. 

 

IX.  
     Práva a povinnosti člena 

 

Každý člen Spolku má právo: 

- podílet se na činnosti Spolku 
- účastnit se a hlasovat na valné hromadě 
- právo být informován o činnosti Spolku a výsledcích jeho hospodaření 
- podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet na své podání 

odpověď v přiměřené lhůtě 



- volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku 

Každý člen Spolku má povinnost: 

- chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát na jeho dobrou pověst 
- dodržovat stanovy Spolku 
- aktivně se podílet na činnosti Spolku 
- platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne valná hromad 

 

X.  
Členské příspěvky 

 
Výši a splatnost členského příspěvku určí valná hromada Spolku. 

 
XI. 

  Orgány Spolku 
 

Orgány Spolku jsou:    

- valná hromada jako nejvyšší orgán polku 
- rada spolku jako výkonný orgán spolku 
- předseda Spolku jako orgán statutární 
- kontrolní komise jako orgán kontrolní 

Volenými orgány Spolku jsou rada Spolku, předseda a kontrolní komise. Funkční období volených 
orgánů je tříleté. Jejich činnost je kontrolována valnou hromadou. 

Valná hromada a rada Spolku jsou usnášeníschopní při nadpoloviční účasti členů Spolku. Není-li 
valná hromada usnášeníschopná, předseda svolá mimořádnou valnou hromadu, která je 
usnášeníschopná při účastni jedné třetiny počtu všech členů Spolku. Přijatá rozhodnutí a usnesení 
Náhradní valné hromady jsou pak platná a účinná, jakož i závazná pro všechny členy Spolku a to za 
předpokladu jsou-li přijata většinou přítomných členů spolku. 

 
       XII.  

  Valná hromada 
 

Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem Spolku, které 
přísluší rozhodovat o všech zásadních záležitostech Spolku a základních otázkách činnosti. 

Valnou hromadu svolává předseda Spolku podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.  

Není-li předseda Spolku do funkce ustaven, svolávají valnou hromadu alespoň tři členové rady Spolku 
společně. 

Valná hromada je svolána také vždy, když o to požádá kontrolní komise nebo nejméně třetina členů 
Spolku. Předseda je povinen svolat valnou hromadu nejpozději do 14 dnů od doručení písemné 
žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program jednání. Nesvolá-li předseda valnou 
hromadu do 30 dnů od doručení žádosti, může ten, který o svolání valné hromady požádal, svolat 
valnou hromadu na náklady spolku sám.   

Mezi pravomoci valné hromady Spolku náleží tyto základní kompetence: 

- projednává a schvaluje plán činnosti, cíle a úkoly, rozpočet a hospodářskou činnost 



- schvaluje stanovy a jejich změny 
- volí a odvolává předsedu spolku 
- volí a odvolává členy rady a kontrolní komise 
- schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé období předkládané radou 

Spolku, roční závěrku a právu kontrolní komise 
- schvaluje jednací řád valné hromady, volební řád, případně další vnitřní předpisy dle těchto 

stanov 
- rozhoduje o povinnosti hrazení členského příspěvku, jeho výši a splatnosti 
- rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku, o jeho přeměně 
- jmenuje likvidátora při zániku spolku 

Právo zúčastnit se zasedání valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové 
Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí 
Spolku. 

Pozvánka na valnou hromadu bude členům Spolku oznámena způsobem obvyklým stanoveným 
výborem, a to nejméně 30 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně 
omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo 
odložit. 

Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. 

Jednání valné hromady nebo náhradní valné hromady řídí předseda Spolku. Zasedání valné hromady 
se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce. 

Předseda Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady nebo náhradní valné hromady 
nejpozději do třiceti dnů od jejího ukončení.  

 

XIII.  
                  Rada Spolku 

 

Rada Spolku je výkonným orgánem Spolku, který zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Spolku 
v období mezi valnými hromadami a za svou činnost se zodpovídá valné hromadě. O své činnosti 
předkládá písemnou zprávu valné hromadě. 

Rada Spolku je složena z předsedy Spolku a čtyř členů, členové rady jsou voleni valnou hromadou.  

Odměnu za výkon funkce člena rady spolku stanovuje valná hromada 

Rada Spolku řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi spolku a usneseními 
valné hromady po celé své tříleté funkční období. 

Rada Spolku odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, 
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání 
spolku. 

Rada spolku je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. 

Do působnosti rady Spolku náleží: 

- dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku 
- přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení  
- z  jednání rady Spolku se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové rady Spolku 



 

XIV.  
   Předseda Spolku 

 

Předseda je statutárním orgánem Spolku. Předseda jedná jeho jménem a to v souladu s rozhodnutími 
valné hromady a rady Spolku. V případě, že předseda jedná v rozporu s těmito rozhodnutími, je 
povinen nahradit Spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí. 

Předsedu volí a odvolává valná hromada. 

Předseda podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu připojí svůj 
podpis. 

Funkční období předsedy je tříleté. 

 

 

XV.  
                                                     Kontrolní komise 
 

Je kontrolním orgánem Spolku a za svoji činnost odpovídá pouze valné hromadě, které předkládá 
zprávy s návrhy na odstranění zjištěných závad a nedostatků. Je volena valnou hromadou a má 3 
členy. 

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu 
se stanovami a právními předpisy. Kontroluje veškerou činnost a hospodaření spolku a jeho orgánů a 
provádí revizi účetních dokladů. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen 
nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 
Členové kontrolní komise nemohou být současně členy rady Spolku. 

 

XVI.   
     Majetek a hospodaření Spolku 

 

Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, 
z darů, státních příspěvků, sponzorských příspěvků, z příjmů ze svých činností. Spolek může dále 
v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost v souladu s vedlejší činností dle čl. VII. 
těchto stanov. 

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, zejména musí být použity 
k financování hlavní činnosti spolku. Dále je možné prostředky použít k úhradě nákladů na vlastní 
správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku. 

Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování 
poslání a cílů spolku.       

 

 
 
 



 
 
 

XVII.  
Zánik a likvidace Spolku 

 

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného 
důvodu stanoveného zákonem. 

Při zániku Spolku jmenuje valná hromada likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 30 dní od svého 
jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem 
členům Spolku. 

Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku a ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení 
likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku 
schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná 
hromada předchozí návrh zamítla. 

Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání. 

 

XVIII.   
Závěrečná ustanovení 

 

Stanovy nabývají platnosti i účinnosti okamžikem dne zápisu do rejstříku spolků. Změna stanov 
nabývá platnosti dnem přijetí změny stanov valnou hromadou.  

Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne……. 

 

 

 

 

 Ověřený podpis předsedy 


