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STANOVY  
spolku Rychlebská 50, z.s. 

I. Základní ustanovení 

Článek č. 1 

Název spolku 

1. 1. Název spolku zní: Rychlebská 50, z.s.  

Článek č. 2 

Sídlo spolku 

2. 1. Sídlem spolku je: Javorník 

Článek č. 3 

Účel spolku 

3.1. Účelem spolku Rychlebská 50, z.s. (dále jen „spolek“) je provozování volnočasových aktivit.   

Článek č. 4 

Založení spolku 

4.1. Spolek se zakládá na dobu neurčitou a vzniká dnem zápisu spolku do spolkového rejstříku, 
vedeného příslušným soudem. 

Článek č. 5 

Charakter spolku 

5. 1. Spolek je dobrovolnou zájmovou organizací s právní subjektivitou. 

5. 2. Spolek je nezávislou a nepolitickou organizací. 

5. 3. Člen spolku je oprávněn: 
a) účastnit se členské schůze spolku 
b) být volen do orgánů spolku 

5. 4. Člen spolku je povinen: 
a) nejednat v rozporu se zájmy spolku 

5. 5. Člen spolku má i další práva a povinnosti, uvedené v těchto stanovách, případně vyplývající 
z platných právních předpisů. Členská schůze je oprávněna stanovit svým rozhodnutím 
další práva a povinnosti člena spolku. 
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II. Členství ve spolku 

Článek č. 6 

Vznik členství 

6. 1. Každá osoba může podat přihlášku k členství ve spolku.   

6. 2. Žádost o přijetí za člena spolku se podává písemně členům výboru spolku. 

6. 3. O přijetí či nepřijetí za člena spolku rozhoduje členská schůze. 

Článek č. 7 

Zánik členství 

7. 1. Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením 
b) vyloučením 
c) úmrtím fyzické osoby 
d) zánikem právnické osoby (členství ve spolku nepřechází na právního nástupce) 
e) písemnou dohodnou mezi členem a spolkem.   

7. 2. ad a) vystoupením 
Každý člen spolku může dobrovolně kdykoliv ze spolku vystoupit, a to písemným 
oznámením o vystoupení s úředně ověřeným podpisem. Členství končí okamžikem, kdy 
bylo písemné oznámení doručeno členu výboru spolku. V případě, že ze spolku vystupuje 
člen výboru spolku, členství končí okamžikem, kdy bylo písemné oznámení doručeno 
jinému členu výboru spolku. Není-li doručení oznámení dle předchozích vět možné, 
členství končí okamžikem doručení písemného oznámení na adresu spolku, zapsanou ve 
spolkovém rejstříku.  

7. 3. ad b) vyloučením 

Člen může být vyloučen z členství ve spolku z následujících důvodů: 
1. Jednání v rozporu s účelem spolku. 
2. Jednání, vážně narušující dobré jméno spolku.   
3. Jednání, v jehož důsledku dochází k vážnému ekonomickému poškození spolku. 

Před vyloučením z členství ve spolku musí být člen spolku písemně upozorněn na 
skutečnost, že jeho jednání je považováno za jednání, které může být důvodem pro 
vyloučení z členství ze spolku. Současně musí být členu spolku poskytnuta lhůta nejméně 
1 měsíc k nápravě jeho jednání a následků jeho jednání.  

O vyloučení rozhoduje členská schůze.   

7. 4. Členství ve spolku nezaniká nezaplacením členského příspěvku ve smyslu § 238 
občanského zákoníku.  

7. 5. Zánikem členství nevznikají bývalému členovi spolku žádné nároky na finanční vypořádání. 
Finanční vypořádání při ukončení členství je možné v případě, pokud bude uzavřena 
dohoda o finančním vypořádání mezi členem (bývalým členem) a spolkem; podmínkou 
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platnosti takové dohody je její schválení členskou schůzí spolku. Člen (bývalý člen) však 
nemají právní nárok na uzavření takové dohody. 
 

7. 6. Při zániku spolku se likvidační zůstatek rozdělí mezi zakladatele spolku rovným dílem.  

III. Organizace spolku 

Článek č. 8 

Orgány spolku 

8. 1. Spolek má tyto orgány:  

A. Členská schůze 
B. Výbor 

A. Členská schůze 

Článek č. 9 

Postavení a působnost členské schůze 

9. 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se skládá ze všech na ní přítomných 
členů. 

9. 2. Do působnosti členské schůze náleží: 

a) změna stanov spolku 
b) volba a odvolání členů výboru     
c) rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového člena spolku 
d) vyloučení člena spolku 
e) rozhodnutí o principech hospodaření spolku 
f) rozhodnutí o zrušení spolku 
g) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti členské 

schůze 
h) rozhodnutí o otázkách, které si členská schůze vyhradí do své působnosti. 

9. 3. Stanovy neukládají členům povinnost hradit členské příspěvky. V případě potřeby je 
členská schůze oprávněna rozhodnout o povinnosti členů spolku hradit členské příspěvky 
včetně rozhodnutí o jejich výši, splatnosti a způsobu jejich úhrady.  

Článek č. 10 

Účast na členské schůzi 

10. 1. Členské schůze je oprávněn zúčastnit se každý člen spolku.   

10. 2. Jednání členské schůze je neveřejné. Výbor je oprávněn pozvat na členskou schůzi hosty. 
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Článek č. 11 

Svolání členské schůze 

11. 1. Členská schůze se svolává písemným oznámením, zaslaným všem členům spolku nejméně 
15 dní před termínem konání členské schůze. O termínu, programu a místě konání členské 
schůze rozhoduje výbor, který zajišťuje i průběh konání členské schůze. Členskou schůzi je 
oprávněn svolat samostatně i kterýkoliv člen výboru. 

11. 2. Členská schůze se považuje za řádně svolanou i v případě nedodržení postupu dle 
předchozího bodu, jestliže se jí účastní všichni členové spolku. 

Článek č. 12 

Rozhodování členské schůze 

12. 1. Členská schůze je způsobilá usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.   

12. 2. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, pokud zákon nebo stanovy 
nevyžadují většinu jinou.  

12. 3. Členové na členské schůzi hlasují veřejně - aklamací, tedy zdvižením ruky.   
 

B. Výbor 

Článek č. 13 

Postavení a působnost výboru 

13. 1. Výbor je statutárním orgánem spolku.   

13. 2. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou obecně závaznými právními 
předpisy, stanovami spolku nebo usnesením členské schůze vyhrazeny do působnosti 
členské schůze. 

13. 3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a zajišťuje veškeré organizační 
záležitosti, vyplývající z činnosti spolku.  

Článek č. 14 

Složení, ustanovení a funkční období výboru 

14. 1. Výbor má 3 členy. 

14. 2. Členy výboru volí a odvolává členská schůze.  

14. 3. Funkční období člena výboru je pětileté, neskončí však dříve, než je po skončení tohoto 
období zvolen nový člen výboru. Opětovná volba za člena výboru je možná.   

14. 4. Funkční období člena výboru skončí: 
1. skončením funkčního období   
2. skončením členství ve spolku 
3. odstoupením z funkce člena výboru – toto odstoupení musí být provedeno obdobně 

postupem dle bodu 7. 2. těchto stanov 
4. odvoláním z funkce členskou schůzí. 



 
 
  

 

Rychlebská 50, z.s., Míru 564, 790 70 Javorník          IČ: 06038123          Banka: 280349994/0300         www.rychlebska.cz 

14. 5. Výbor volí z řad členů výboru předsedu a místopředsedu výboru. Výbor odvolává 
předsedu a místopředsedu výboru z jejich funkcí. Odvoláním předsedy a místopředsedy 
výboru z jejich funkcí nekončí jejich členství ve výboru, pokud členská schůze nerozhodla 
o jejich odvolání z členství ve výboru. Výkon funkcí předsedy a místopředsedy výboru 
končí dále obdobně jako v čl. 14. 4. těchto stanov. 

14. 6. Jménem spolku je oprávněn jednat předseda a místopředseda výboru, každý samostatně. 

IV. Hospodaření spolku 

Článek č. 15 

Rozhodování o dispozicích s finančními prostředky 

 

15. 1. O dispozicích s finančními prostředky spolku rozhoduje výbor. Rozhodne-li členská schůze 
o jakékoliv otázce, týkající se hospodaření, je výbor povinen toto rozhodnutí respektovat.    

15. 2. Výbor je povinen hospodařit vždy tak, aby nedošlo k jakémukoliv zadlužení spolku. Není 
oprávněn bez souhlasu členské schůze přijímat půjčky a úvěry a ani jinak zadlužit majetek 
spolku.   

15. 3. Z finančních prostředků, získaných z činnosti spolku, ze sponzorských darů a z jiných 
zdrojů, je výbor povinen především zajišťovat činnost, odpovídající účelu spolku dle těchto 
stanov.   

V. Závěrečná ustanovení 

Článek č. 16 

Postup při doplňování a změně stanov 

16. 1. O změnách stanov rozhoduje členská schůze spolku, a to buď o změně jednotlivých článků, 
nebo o nahrazení původních stanov stanovami zcela novými.   

Článek č. 17 

Účinnost stanov 

17. 1. Toto znění stanov bylo vytvořeno zakladateli spolku jako návrh ke schválení na ustavující 
schůzi, stanovy jsou platné a účinné okamžikem vzniku spolku jeho zápisem do spolkového 
rejstříku.  

 

          
             Karel Mařák   Alena Mařáková           Ing. Martina Fafílková 


