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STANOVY 

Statek, z. s. 

 
čl. I 

Název a sídlo, působnost a charakter spolku 

1) Název spolku je: Statek, z. s. 

      (dále jen spolek) 

2) Sídlem spolku je Hlavice - Lesnovek 1, 463 48 Všelibice 

3) Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na pobočné spolky. 

4) Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů vzniklý podle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

 

čl. II 
Cíle činnosti 

Činnost spolku je založena na pomoci lidem a přírodě a funguje pro všechny bez rozdílu vyznání, 
barvy pleti a sexuální orientace, v souladu s lidstvím a morálními hodnotami.  

Hlavní cíle činnosti jsou: 

— nabídnout dětem, dospívající mládeži a dospělým možnosti k aktivnímu trávení volného času 
a snažit se tak účinně minimalizovat rizika spojená se sociálně patologickými jevy, 

— poskytnout neorganizované mládeži přátelské prostředí, které pomůže při řešení jejích 
problémů, 

— směřovat účastníky k většímu uvědomění si vlastního lidství, prohloubení vztahů k sobě 
navzájem, k přírodě, k práci a poznání, 

— pomoc mládeži, lidem bez domova a sociálně slabším nebo jinak handicapovaným skupinám 
lidí, 

— ochrana přírody a krajiny, 

— ochrana životního prostředí, 

— informační činnost v sociální oblasti a v oblasti ochrany životního prostředí. 

 

čl. III  
Náplň a formy činnosti 

Cíle spolku jsou uskutečňovány především: 

— pořádáním prázdninových táborů a pobytů, 

— pořádáním jiných sportovně rekreačních, pracovních a vzdělávacích aktivit, 

— organizováním pobytů na statku, 

— tvůrčími aktivitami (nejen výtvarnými) pro mládež, sociálně slabší, handicapované a lidi bez 
domova a pořádáním dobročinných a kulturních akcí pro ně, 

— spoluprací s jinými organizacemi s podobným zaměřením a s charitativními organizacemi. 

 

čl. IV 
Členství ve spolku 

1) Členem spolku může být fyzická osoba bez rozdílu věku nebo právnická osoba. 

2) Přihlášku ke členství přijímá rada spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas všech členů rady. 
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3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti 
jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se 
činnosti přípravného výboru. 

4) Člen má právo: 
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován, 
— volit orgány spolku (po dosažení 15 let věku) a být do nich volen (po dosažení 18 let věku), 
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, 
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku, 
— podílet se na praktické činnosti spolku. 

5) Člen má povinnost: 
— dodržovat tyto stanovy, a svou činností naplňovat cíle spolku, 
— plnit usnesení orgánů spolku, 
— aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by 

byly v rozporu se zájmy spolku, 

— platit členské příspěvky. Členské příspěvky se hradí na kalendářní rok. 

6) Členství zaniká: 
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku radě, 
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení, 
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech, 
— úmrtím člena - fyzické osoby, 
— zánikem člena - právnické osoby, 
— zánikem spolku. 

7) Seznam členů spolku není veřejný. 

 

 

čl. V 
Orgány spolku 

1) Orgány spolku jsou: 
— členská schůze 
— rada a předseda spolku 

2) Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání 
je upraven dále ve stanovách. 

 

čl. VI 
Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech členů spolku. 

2) Členskou schůzi svolává rada spolku nejméně jednou ročně anebo požádá-li o to (písemně) 1/3 
členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

3) Program jednání musí být součástí pozvánky rozeslané nejméně 14 dní před dnem konání členské 
schůze (pozvánka je členům rozesílaná emailem, pokud člen nepožádal radu spolku o jiný způsob). 

4) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna více než polovina členů spolku; nesejde-li se 
usnášeníschopná členská schůze, svolá rada náhradní členskou schůzi, která se bude konat 
minimálně 30 minut po začátku členské schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez 
ohledu na počet přítomných členů. Na náhradní členské schůzi mohou být projednány jen ty 
záležitosti, které byly uvedeny na programu původně plánované řádné členské schůze. Členská 
schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny 
přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 

5) Členská schůze: 

— schvaluje stanovy spolku a jejich změny, 
— rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny hlasů všech 

přítomných členů členské schůze a všech členů rady, 
— volí radu spolku, 
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— schvaluje výroční zprávu vč. zprávy o hospodaření za uplynulý rok a koncepci hospodaření pro rok 
následující, 

— rozhoduje o vyloučení člena, 
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období, 
— stanovuje výši zápisného a členských příspěvků. 
 

 

čl. VII 
Rada a předseda spolku, jednání jménem spolku 

1) Rada spolku je pětičlenná, její funkční období je tříleté. Radu volí a odvolává členská schůze z řad 
členů spolku. Pokud počet členů rady spolku neklesl pod polovinu, je dovoleno kooptovat náhradní 
členy do nejbližšího zasedání členské schůze. 

2) Rada spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Rada se schází podle potřeby. Schůze 
rady spolku je volně přístupná členům spolku. 

3) Dále rada spolku: 
— rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci členské schůze, 
— na nejbližší schůzi projedná záležitost, požádá-li o to člen spolku, 
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh hospodaření na další období, případné změny 
stanov, návrh cílů další činnosti,… 

4) Rada ze svého středu volí předsedu spolku. Předseda řídí činnost spolku a je jeho individuálním 
statutárním orgánem. Předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena rady. 
Hlas předsedy rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro radu o sudém počtu přítomných/všech 
členů). 

5) Členství v radě spolku zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, 
nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností. 

 

čl. VIII 
Zásady hospodaření 

1) Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2) Příjmy tvoří členské příspěvky, případné dary, dotace a granty a příjmy z vlastní činnosti. Spolek 
může uzavřít smlouvu o spolupráci s fyzickou popř. právnickou osobou pro finanční zajištění svých 
aktivit. 

3) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle 
těchto stanov a koncepcí hospodaření. 

 

 

čl. IX 
Majetkové vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci, tj. likvidační zůstatek, bezplatně 
rozdělen mezi aktivní členy spolku, jejichž členství ve spolku trvalo déle než tři roky a zároveň 
zastávali ve spolku volenou funkci nebo se jako členové spolku účastnili nejméně 3 akcí spolku jako 
organizátoři, popř. převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké 
cílům spolku. Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, závěrečnou účetní závěrku a závěrečnou 
zprávu o průběhu likvidace schválí členská schůze. 


