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STANOVY 
 

Občanské sdružení Nedánov 
   
 
 

Čl. I 
Název a sídlo 

 
Název spolku je: Občanské sdružení Nedánov, z. s. (dále jen „spolek“) a jeho sídlo je 
v Boleradicích č.p. 323, PSČ 691 12. 

 
 

Čl. II 
Statut spolku 

 

1. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací, sdružující své 
členy z řad občanů bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení na 
základě společného zájmu. 

2. Občanské sdružení Nedánov, 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. 

3. Spolku bylo přiděleno IČ 657 65 486 

 
Čl. III 

Účel spolku 
 

Účelem spolku je práce s dětmi, organizace zájmové činnosti dětí a mládeže ve volném čase. 
 
 

Čl. IV 
Hlavní činnost spolku 

 
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III., coby společného zájmu jeho 
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 
 

a) zajišťování a provozu dětských táborů, putování apod. 
b) organizování a spolupodílení se na kulturních, společenských a sportovních akcích 
c) podpora kulturního života, udržování lidových tradic regionu hanáckého slovácka a 

přilehlých regionů 
d) podpora a zapojování se do projektů v oblasti environmentální výchovy  
e) pořádání vzdělávacích akcí, seminářů a exkurzí pro odbornou i širokou veřejnost 
f) vytváření a zajišťování podmínek pro uskutečňování protidrogové prevence 
g) podpora odborného růstu členů v souladu s cíli sdružení 
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Čl. V 

Členství 
 

1. Vznik členství 
 

a) Členem spolku se může stát každá osoba, která sdílí s ostatními členy stejný zájem 
uvedený v těchto stanovách a souhlasí s jeho obsahem. Členem se mohou stát fyzické 
osoby bez ohledu na věk, pohlaví, státní příslušnost, národnost nebo náboženské 
vyznání. Za nezletilé a mladistvé členy vykonávají členská práva a povinnosti jejich 
zákonní zástupci. 

b) Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku 
jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 

c) Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky Radou spolku, která 
o přijetí rozhoduje. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné 
na ustavující schůzi spolku. 

d) Členství ve spolku je dobrovolné. Podmínkou pro vznik členství je podpis Přihlášky 
osobou, která se hodlá stát členem spolku, případně jeho zákonným zástupcem (platí pro 
mladistvého a nezletilého člena) a schválení radou spolku. 

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

2. Zánik členství 
 

a) Vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení 
členství předsedovi spolku. 

b) Úmrtím člena. 
c) Vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze 

spolku; členská schůze má právo vyloučit člena, který závažně porušil povinnost 
vyplývající z jeho členství (jedná se zejména o porušení zásad a cílů spolku nebo 
zanedbání členské povinnosti nebo ohrožování řádného plnění poslání spolku) a v 
přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li 
porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. 

d) Zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní 
formu. 
 

3. Druhy členství 
 
Spolek tvoří souhrn členů, kteří se vzhledem ke svým možnostem, schopnostem a postavení 
ve spolku dělí na tři druhy (kategorie) členů: 
 

a) Člen aktivní - jedná se o osobu starší osmnácti let, která má stejný zájem se členy 
spolku, podílí se na akcích pořádaných spolkem. 

b) Člen přidružený - jedná se o osobu mladší osmnácti let, (osoba mladistvá, věk od 15 – 
18 let) a má stejný zájem se členy spolku, a podílí se na akcích pořádaných spolkem. 
Práva a povinnosti mladistvých vykonávají jejich zákonní zástupci. 

c) Člen spřízněný – jedná se o osobu, která nedovršila věku patnácti let (osoba nezletilá, 
věk 0 – 15 let) členem spolku, tím se rozumí, že se přímo podílí na akcích pořádaných 
spolkem. Práva a povinnosti nezletilých členů vykonávají jejich zákonní zástupci. 
 

4. Rozdělení práv v členství 
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Jednotlivé druhy členství mají rozdílná práva a povinnosti, která jsou upraveny těmito 
stanovami a změny práv a povinností mohou být provedeny pouze změnou stanov spolku. 
 
4.1. Člen aktivní má práva a povinnosti 
 

a) právo účastnit se jednání Valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 
b) právo volit předsedu spolku a být volen do orgánů spolku, 
c) právo předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
d) právo podílet se na praktické činnosti spolku, 
e) právo užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na 

účastnických poplatcích, vyhlášených cenách akce, apod.), 
f) povinnost dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů, platit členské příspěvky, 
g) povinnost aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 
h) povinnost aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení 

jejich práce. 
 

 4.2. Člen přidružený má práva a povinnosti: 
 

a) právo účastnit se jednání Valné hromady 
b) právo předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku 
c) právo podílet se na praktické činnosti spolku, 
d) právo užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na 

účastnických poplatcích, vyhlášených cenách akce, apod.), 
e) povinnost dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů, platit členské příspěvky, 
f) povinnost aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 
g) povinnost spolupracovat s ostatními členy spolku pro rozvoj spolku a jeho činnosti, 

 
4.3. Člen spřízněný má práva a povinnosti 
 

a) právo užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na 
účastnických poplatcích, vyhlášených cenách akce, apod.), 

b) právo účastnit se činnosti spolku, dle podmínek konkrétní akce spolku. 
 

5. Seznam členů 
 
Seznam členů spravuje předseda spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda 
při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Seznam členů je 
veden jako neveřejný. Podáním Přihlášky dle čl. V odst.1. Stanov, člen Spolku vyjadřuje 
souhlas se zveřejněním seznamu členů. 
 
V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: 
 
Fyzické osoby  - Jméno a příjmení, bydliště, datum narození, tel. č., e-mail 
Právnické osoby – Název, sídlo, IČ, tel.č., e-mail 
 
6. Vypořádání vůči členovi 
 
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 
potvrzeného ukončení členství. 
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Čl. VI 
Orgány spolku 

 
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
 

a) valná hromada, jako orgán nejvyšší 
b) rada spolku, jako orgán výkonný 
c) předseda, jako orgán statutární 

 
 

Čl. VII 
Valná hromada 

 
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada. Valná hromada 
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:  

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 
b) volí předsedu, a odvolává jej, 
c) volí radu spolku a odvolává ji, 
d) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející rok, 
e) rozhoduje o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti, 
f) určuje a schvaluje plán akcí spolku a jeho cíle na příští období, 
g) rozhoduje o vyloučení členů, 
h) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 
i) rozhoduje o zániku spolku. 

2. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 
spolku. 
 
3. Zasedání valné hromady je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však 
jednou ročně. Pozvánku na zasedání Valné hromady rozesílá předseda všem členům spolku, 
písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, 
případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, nejméně sedm dní před 
termínem konání valné hromady.   
Předseda je povinen svolat Valnou hromadu do jednoho měsíce, pokud ho o to požádá 
písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Nejpozději sedm dní před konáním zasedání 
valné hromady zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které předkládá ke schválení. 
 
4. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. 
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při 
rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. 
 
 5. O rozhodnutích přijatých na Valné hromadě pořizuje Valnou hromadou pověřený člen 
spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje předseda spolku.  
 
 

Čl. VIII 
Rada spolku 
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1. Rada spolku je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné 
hromadě. Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 

2. Členství v radě spolku vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze 
členů. Členství v radě spolku zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím 
funkčního období, odstoupením z vlastní vůle nebo odvoláním člena rady spolku Valnou 
hromadou pro hrubé porušení jeho povinností. 

3. Rada spolku je volena na pětileté období a má ke dni schválení stanov pět členů. Rada 
spolku, jestliže počet jejích členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy do 
nejbližšího zasedání valné hromady. 

4. Radu spolku svolává předseda dle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. 

5. Rada spolku zejména: 

a) koordinuje činnost spolku, 
b) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, 
c) schvaluje interní předpisy - směrnice spolku, 
d) rozhoduje o přijetí za člena spolku. 

6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je 
rozhodující hlas předsedy. 

8. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde 
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci Rada spolku. 

 
 

Čl. IX 
Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn jednat za něj ve všech věcech, 
naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá 
zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Za 
spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku. 

2. Předsedu volí Valná hromada spolku. Délka funkčního období předsedy je pět let. 

3. Předseda má dispoziční právo k účtu spolku zřízenému u peněžního ústavu. 

4. Předseda je povinen: 

a) svolávat zasedání Valné hromady a Rady spolku v souladu se stanovami, 
b) vést řádně agendu spolku a seznam členů spolku, který je neveřejný, 
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání Valné hromady a Rady spolku. 

5. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady spolku, popř. pověřuje přípravou podkladů 
členy rady. 
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Čl. X 
Majetek a hospodaření 

 
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména: 

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 
b) dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů a nadací, 
c) příjmy z vedlejších činností,  
d) výnosy majetku spolku, 
e) členské příspěvky, 
f) jiné příjmy. 

2. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Veškeré získané prostředky jsou 
využívány ve smyslu těchto stanov a slouží k financování činností naplňujících účel spolku a 
k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. 

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. 
Platí to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo 
charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na 
základě platných smluv. 

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

5. Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá Valné hromadě 
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy spolku. 

6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídá předseda spolku v rozsahu 
dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. 

7. Spolek účtuje dle pravidel účetnictví, určených pro subjekty, které nejsou založené za 
účelem vytváření zisku. Spolek pro svou činnost zřizuje účet u peněžního ústavu, k němuž má 
dispoziční právo pouze předseda a případně předsedou spolku písemně zmocněný aktivní 
člen. 

 
 

Čl. XI 
Zánik spolku 

 
1. Sdružení ukončí svou činnost: 
 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné 
hromady, 

b) rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy. 
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2. Ukončí-li sdružení svou činnost dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná 
hromada o způsobu majetkového vypořádání. 
 
3. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 

 
 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

 
Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy a všechny orgány sdružení. 
 
Tuto změnu stanov schválila valná hromada sdružení dne 00. 3. 2016. 
 
Ke dni nabytí účinnosti této změny stanov pozbývají platnosti předchozí stanovy sdružení  
ze dne 24. 10. 2010. 


