
Stanovy spolku Společnost přátel Rudolfova z. s. 

 

 

Čl. 1 

Název a sídlo 
Název: Společnost přátel Rudolfova z. s. 

Sídlo: Rudolfov  

(dále jen „spolek“) 

 

 

Čl. 2 

Statut spolku 

1. Spolek je nezávislý, samosprávný a dobrovolný svazek členů vedených společným 

zájmem. 

2. Spolek je právnickou osobou zapsanou do spolkového rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 3160. 

 

 

 

Čl. 3 

Účel spolku 

1. Účelem spolku je spojovat příznivce Města Rudolfova, pořádání kulturně společenských 

akcí, rozvíjení místních tradic zejména s odkazem na hornickou minulost, propagace a 

popularizace města a spolupráce s obdobnými spolky, organizacemi, státními orgány a 

orgány místní samosprávy. 

2. Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití 

spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, 

včetně správy spolku. 

 

 

 

Čl. 4 

Členství 

A. Druhy členství 

1. Členství ve spolku může být řádné nebo čestné.  

 

B. Řádné členství 

2. Řádným členem spolku může být právnická osoba i fyzická osoba straší 18 let bez 

dalšího omezení věku, pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo 

politického svazku nebo společenství, která souhlasí s těmito stanovami. 

3. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. 

4. Členem spolku se uchazeč o členství stává po odsouhlasení vzniku jeho členství členskou 

schůzí spolku. 

5. Členství vzniká rozhodnutím členské schůze spolku. 

6. Spolek vede seznam členů, zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda spolku. 

Seznam členů je zpřístupněn na internetové adrese spolku, a to se souhlasem všech členů, 

kteří jsou v něm zapsáni. Seznam členů může být zpřístupněn i jako neúplný. Bude-li 

seznam členů zpřístupněn jako neúplný, musí to být z něho patrné. 

 



C. Čestné členství 

7. Čestným členem spolku se může stát právnická i fyzická osoba, která se významně 

zasloužila o prosazování cílů a myšlenek spolku a která není řádným členem spolku. 

8. Čestné členy jmenuje členská schůze na návrh jakéhokoliv člena spolku s písemným 

souhlasem navrhované osoby. Čestný člen nemá hlasovací právo, má pouze hlas poradní. 

Čestný člen nemůže spolek navenek zastupovat. Čestný člen má práva uvedená v Článku 

5. odst. 1. písm. c), d) a f) těchto stanov a povinnosti uvedené v Článku 5. odst. 2. písm. 

e) těchto stanov, když současně nemá povinnost platit roční příspěvky, jejichž hrazení je 

zproštěn. 

 

D.  Zánik členství 

9. Členství zaniká  

a) písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku, 

b) úmrtím člena, 

c) u právnické osoby jejím zrušením, 

d) pokud v případě nezaplacení členských příspěvků ve lhůtě uvedené v Článku 

5. odst. 2. písm. d) těchto stanov, člen ani v přiměřené lhůtě určené spolkem 

dodatečně ve výzvě k zaplacení členské příspěvky nezaplatí, ačkoli byl na 

následek zániku členství pro nezaplacení členského příspěvku ve výzvě 

upozorněn, 

e) vyloučením pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku 

a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, přičemž výzva se 

nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku 

zvlášť závažnou újmu, 

f) zánikem spolku. 

 

 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů 
1. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se členských schůzí spolku s právem hlasovat, podávat návrhy nebo 

námitky, vyžadovat zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření,  

b) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 

c) účastnit se podle svých schopností, možností a zálib činností a všech akcí 

organizovaných spolku, 

d) používat ve stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek prostory spolku, 

zařízení a techniku, 

e) navrhovat udělení čestného členství, 

f) navrhnout, aby rozhodnutí výboru o jeho vyloučení přezkoumala členská 

schůze. 

 

2. Člen má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy spolku, 

b) aktivně se podílet na plnění účelu spolku, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 

d) platit řádně a včas členské příspěvky určené členskou schůzí spolku, a to ve 

lhůtě uvedené v Článku 7. odst. 6. těchto stanov, 

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

 



Čl. 6 

Orgány spolku 

 Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze, 

b) výbor. 

 

 

 

Čl. 7 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. 

3. Zasedání členské schůze svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát 

ročně. Zasedání členské schůze se svolává ve lhůtě nejméně čtrnáct (14) dnů před jejím 

konáním. Výbor svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů 

spolku. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení 

podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku 

sám. 

4. Členská schůze zejména: 

a) volí z členů přímou volbou předsedu a ostatní členy výboru na dobu tří let a 

tyto členy odvolává, 

b) určuje výši členských příspěvků, 

c) rozhoduje o změnách stanov spolku, 

d) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, rozpočet a roční závěrku 

hospodaření, 

e) rozhoduje o přijetí nových členů,  

f) rozhoduje o návrhu člena spolku na přezkoumání rozhodnutí výboru o 

vyloučení člena spolku, 

g) zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

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

spolku. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě 

rozhodnutí (usnesení) uvedených v Článku 7. odst. 4. písm. a), c) a g) těchto stanov 

rozhoduje vždy prostou většinou všech členů spolku, a to i v případě, že je takové 

rozhodnutí přijímáno na zasedání náhradní členské schůze. 

6. Členská schůze určuje výši členských příspěvků na kalendářní rok, přičemž je oprávněna 

určit členům, které jsou právnickými osobami, jinou výši členského příspěvku než 

členům, kteří jsou fyzickými osobami. Členský příspěvek je splatný nejpozději do 30. 4. 

příslušného kalendářního roku. 

 

 

 

Čl. 8 

Výbor spolku 

1. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské 

schůzi. 

2. Výbor je tříčlenný v čele s předsedou. 

3. Výbor zejména: 

a) koordinuje činnost spolku, 

b) svolává zasedání členské schůze nejméně jedenkrát ročně, 

c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze, 



d) vede agendu spolku,  

e) navrhuje změny stanov spolku, 

f) rozhoduje o vyloučení člena spolku. 

4. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

5. V případě, že některému z členů výboru zanikne členství ve výboru, zbývající členové 

výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, nemohou kooptovat náhradní členy do 

nejbližšího zasedání členské schůze.  

6. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru. Předseda zastupuje spolek navenek a jedná jeho 

jménem samostatně. Podepisování se jménem spolku se děje tak, že předseda připojí 

k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku svůj podpis. 

7. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru. 

8. Členství ve výboru zaniká: 

a) odstoupením z funkce člena výboru, 

b) úmrtím člena výboru, 

c) odvoláním člena výboru členskou schůzí, 

d) zánikem členství člena výboru ve spolku. 

 

 

 

Čl. 9 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

c) dotace a granty, 

d) zisk z vlastní hospodářské činnosti a z majetku spolku 

e) příspěvky z veřejných rozpočtů. 

3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá členské schůzi 

zprávu o hospodaření. 

4. Spolek vynaloží všechny své příjmy, ve prospěch cílů a účelu spolku. 

 

 

 

Čl. 10 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným zrušením spolku s likvidací, sloučením s jiným spolkem, pokud 

se jiný spolek stane nástupnickým spolkem, nebo splynutím s jiným spolkem 

na základě rozhodnutí členské schůze, 

b) rozhodnutím soudu. 

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu 

majetkového vypořádání. Likvidátora v případě zániku spolku bez právního nástupce 

jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje členská schůze. 

3. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci, nejlépe s obdobným cílem 

a účelem činnosti dle rozhodnutí členské schůze. 

 

 

 

 



Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

Úprava stanov byla schválena usnesením členské schůze, která byla svolána za tímto účelem 

dne 30. 3. 2015. 

 

 

V Rudolfově dne 30. března 2015 

 


