
Rozvišť, z.s. 

Stanovy spolku  

 

Úplné znění ke dni 26.5.2020 

 

Čl. 1. 

Název a sídlo 

 

Název spolku: Rozvišť, z.s.  

Sídlo spolku:  Vodní ulice, číslo popisné: 82, číslo orientační 2,  

   obec: Horka nad Moravou  

   PSČ: 78335 

 

Čl. 2 

Úvodní ustanovení 

 

Rozvišť, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č.89/2012 Sb., a jako takový je 

právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčují fyzické osoby 

k aktivní činnosti při naplňování účelu Spolku. 

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, 

které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

  

Čl. 3 

Účel spolku 

Účelem spolku je  

a) podpora přímého kontaktu dětí s přírodou 

b) výchova, vzdělávání a péče o děti 

c) podpora rodiny, pomoc při slaďování pracovního a rodinného života, vytváření prostoru pro 

setkávání rodin s dětmi 

d) environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a výchova pro udržitelný rozvoj 

(VUR) 

e) výchova k odpovědnosti za věci veřejné a za stav životního prostředí  

f) výchova k hodnotám demokratické společnosti a lidským právům  

g) ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí 



Čl. 4 

Hlavní činnost spolku 

Hlavní činnosti spolku jsou zejména:  

a) provoz dětského klubu a programů pro děti předškolního věku, zaměřených zejména na 

zdravý harmonický, tělesný a duševní rozvoj dětí pobytem v přírodě,   

b) tábory a pobytové akce pro děti a rodiny s dětmi 

c) rekreační, volnočasové a zájmové aktivity pro děti všech věkových kategorií, rodiče, 

rodiny s dětmi 

d) pořádání seminářů, přednášek a konferencí 

e) vydávání publikací a tematických materiálů 

f) informační činnost a osvěta, konzultace 

g) spolupráce s jinými subjekty zastávajícími společné zájmy  

h) praktická ochrana přírody a krajiny  

i) účast v grantových řízeních s cílem vícezdrojového financování 

 

Čl. 5 

Členství ve spolku 

 

5.1.  

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let.  

Členství vzniká na základě schválení podepsané písemné přihlášky zájemce o členství 

rozhodnutím Výkonné rady nebo rozhodnutím předsedy. Prvními členy se automaticky stali 

zakládající členové sdružení (přípravný výbor).  

Členové se scházejí na členské schůzi.  

 

5.2.  

Člen má právo:  

− účastnit se členské schůze, 

− hodnotit činnost spolku za uplynulé období, předkládat návrhy, podněty a připomínky 

a podílet se na praktické činnosti sdružení. 

− volit dva členy Výkonné rady 

− kandidovat ve volbách do výkonné rady 

 



5.3.  

Člen má povinnost:  

− dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, 

− aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a Výkonnou radou 

schválená vnitřní pravidla sdružení, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu 

se zájmy spolku, 

− platit členské příspěvky ve výši stanovené Výkonnou radou 

− účastnit se členské schůze nejméně jednou ročně a/nebo se pravidelně účastnit činnosti 

spolku 

 

5.4.  

Členství zaniká:  

− doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze spolku, Výkonné radě, 

− úmrtím člena spolku, 

− zánikem spolku, 

− doručením písemného rozhodnutí Výkonné rady o vyloučení člena spolku tomuto 

členovi; takové rozhodnutí může Výkonná rada vydat pouze v případě, že člen i přes 

písemné napomenutí Výkonné rady pokračuje v porušování stanov spolku či jinak 

poškozuje dobré jméno spolku, 

− v případě, že se člen více než rok neúčastní spolkové činnosti a zároveň se neúčastní 

členské schůze, ani se z účasti neomluví. 

 

5.5.  

Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne nejpozději do tří měsíců 

ode dne ukončení členství. Ten, komu zaniklo členství, nemá právo na vrácení poměrné části 

zaplaceného členského příspěvku; v odůvodněných případech mu však může Výkonná rada 

toto právo přiznat. 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. 6 

Orgány spolku 

 

6.1. Výkonná rada a předseda 

6.1.1.  

Výkonná rada je nejvyšším orgánem spolku s rozhodovacími pravomocemi. Výkonná rada má 

3-5 členů, kteří si na prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu. Předseda je volen na tři 

roky.  

Výkonná rada se skládá ze tří členů stálých a dvou členů volených. Volení členové jsou voleni 

na členské schůzi, jsou zvoleni na tři roky.  

Prvními členy výkonné rady se stávají členové přípravného výboru, zbylí dva členové 

výkonné rady budou zvoleni na první členské schůzi spolku. 

V případě zániku funkce stálého člena Výkonné rady, určí zbývající stálí členové Výkonné 

rady jeho nástupce z řad členů spolku.  

V případě zániku funkce voleného člena Výkonné rady, je nástupce zvolen na nejbližší 

členské schůzi z řad členů spolku.  

Kandidovat do výkonné rady mohou členové spolku, jejichž členství trvá minimálně půl roku 

s výjimkou prvních volených členů, volených na první členské schůzi. 

V případě, že nikdo z členů nebude kandidovat, může se členská schůze usnést, že místo ve 

výkonné radě zůstane neobsazené.  

 

6.1.2.  

Statutárním orgánem spolku je předseda.  

Jednat jménem spolku je oprávněn předseda a dále členové pověření předsedou.  

 

6.1.3.  

Výkonná rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za pololetí, její jednání svolává 

předseda.  

Výkonná rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání většina jejích členů. Rozhodnutí rada  

přijímá nadpoloviční většinou hlasů.  

 

6.1.4.  

Jednání Výkonné rady se může uskutečnit také s využitím techniky (konferenční hovor,  

videokonference, apod.).  



6.1.5.  

Rozhodnutí Výkonné rady může být přijato i dálkově. Předseda může e-mailem vyzvat členy 

Výkonné rady, aby hlasovali o přijetí rozhodnutí prostřednictvím e-mailu. Předseda je 

povinen ve výzvě adresované členům Výkonné rady stanovit lhůtu ne kratší než 3 pracovní 

dny, ve které mohou členové Výkonné rady hlasovat. Pokud se ve lhůtě nevyjádří, má se za 

to, že se zdrželi hlasování. Pro přijetí rozhodnutí je v tomto případě třeba, aby souhlasila 

většina všech členů Výkonné rady.  

 

6.1.6.  

Výkonná rada dále:  

a) rozhoduje o změně stanov spolku, kdy k přijetí změny stanov spolku je zapotřebí souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů Výkonné rady,  

b) schvaluje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok,  

c) schvaluje rozpočet spolku na příští období,  

d) rozhoduje o zániku spolku,  

e) rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku,  

f) schvaluje vnitřní pravidla spolku,  

g) řeší návrhy, podněty a připomínky vzešlé z členské schůze,  

h) je zodpovědná za hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými hodnotami spolku,  

i) jmenuje ekonoma, který je zodpovědný za účetní záležitosti,  

j) stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o osvobození 

člena od povinnosti platit členské příspěvky,  

k) schvaluje přihlášky zájemců o členství, vede seznam členů a rozhoduje o vyloučení členů 

ze spolku; schválit přihlášku zájemce o členství může samostatně i předseda Výkonné rady 

svým rozhodnutím.  

6.1.7  

Funkce člena Výkonné rady zaniká:  

− doručením písemného oznámení člena Výkonné rady o tom, že se vzdává této funkce, 

ostatním členům Výkonné rady, 

− úmrtím člena Výkonné rady, 

− zánikem členství ve spolku, 

− rozhodnutím Výkonné rady o odvolání člena Výkonné rady z funkce; v případě, že 

není odvolaný člen přítomen jednání Výkonné rady, na které bylo rozhodnuto o jeho 

odvolání, zaniká funkce teprve doručením písemného rozhodnutí o odvolání z funkce 

odvolávanému členovi Výkonné rady. 



6.2. Členská schůze 

6.2.1  

Členská schůze je schůzí všech členů spolku. Schází se dle potřeby, minimálně však jednou 

ročně.  

Členskou schůzi svolává předseda Výkonné rady. Předseda Výkonné rady je povinen svolat  

členskou schůzi vždy, požádají-li jej o to alespoň 3 členové spolku.  

 

6.2.2  

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

Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných hlasů.  

 

6.2.3  

První členská schůze se uskuteční do půl roku od založení sdružení. 

Svolá-li předseda Výkonné rady členskou schůzi a tato není ve svolaný den usnášeníschopná, 

musí předseda Výkonné rady svolat novou členskou schůzi. Nová členská schůze se musí 

uskutečnit nejpozději do 30 dnů ode dne konání původní členské schůze.  

 

6.2.4  

Členská schůze dále:  

a) kontroluje rozhodnutí Výkonné rady spolku a navrhuje úpravy či změny těchto rozhodnutí, 

které předkládá Výkonné radě k projednání,  

b) připomínkuje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok, rozpočet spolku na 

příští období a vnitřní pravidla spolku,  

c) určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období,  

d) prezentuje veřejnosti aktivity spolku.  

 

Čl. 7 

Hospodaření spolku 

7.1.  

Spolek hospodaří s prostředky získanými  

− z členských příspěvků, 

− z darů od fyzických a právnických osob, 

− z grantů a dotací, 



− z příjmů z hlavní činnosti dle bodu 4 těchto stanov, přičemž půjde pouze o úhradu 

přímých nákladů na konkrétní činnost, pokud tyto náklady nebudou kryty z grantu  

− z vedlejší činnosti, která slouží k získávání prostředků k naplňování účelu spolku. 

Vedlejší výdělečná činnost nesmí být v rozporu s účelem spolku. 

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s plněním cílů spolku, řádně podložené 

účetními doklady.  

7.2.  

Výkonná rada odpovídá za zajištění hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými 

hodnotami spolku.  

 

7.3.  

Za vedení účetnictví a za zajištění plnění daňových povinností je odpovědný předseda anebo 

ekonom spolku, kterého může jmenovat výkonná rada. 

 

7.4.  

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou  

právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.  

 

Čl. 8 

Společná a závěrečná ustanovení 

8.1.  

Veškerá komunikace a doručování jakýchkoliv oznámení mezi členy a orgány spolku probíhá 

především elektronicky: e-mailem. Oznámení je považováno za doručené dnem doručení e-

mailové zprávy na server příjemce zprávy, je-li doručováno na příslušnou e-mailovou adresu 

oznámenou Výkonné radě.  

Oznámení o vystoupení ze spolku, oznámení o vzdání se funkce člena Výkonné rady, 

rozhodnutí Výkonné rady o vyloučení člena ze spolku a rozhodnutí Výkonné rady o odvolání 

člena Výkonné rady z funkce musejí být současně zaslány doporučeně poštou. V těchto 

případech se za den doručení považuje desátý den následující po dni odeslání, je-li 

doručováno na příslušnou poštovní adresu oznámenou Výkonné radě.  

Všichni členové jsou povinni sdělit Výkonné radě aktuální e-mailovou i poštovní adresu a bez  

zbytečného odkladu ji informovat o všech změnách.  

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.  

8.2.  

Toto znění stanov bylo schváleno výkonnou radou 26.5.2020 


