
Stanovy spolku 

     Základní ustanovení  
       

Článek I. 

Název a sídlo  
Název spolku:  Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s. (SCR ČK) 
Sídlo spolku: Za tiskárnou 327, 381 01 Český Krumlov  
IČO: 265 54 712 

Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s. (dále jen spolek) se zakládá jako samostatná 
právnická osoba s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou 
odpovědností z těchto vztahů vyplývající.  

Článek II. 
Charakter spolku 

1) Sdružení je dobrovolným, nevládním a nepolitickým spolkem fyzických a právnických osob, 
v němž se tyto osoby sdružily k aktivní činnosti zejména k následujícím hlavním činnostem 
a) ochrana veřejných zájmů chráněných podle zvláštních předpisů,  
b) ochrana životního prostředí a péče o něj, 
c) ochrana kulturního dědictví, památek a péče o ně, 
c) podpora a rozvoj cestovního ruchu,  
d) podpora a rozvoj kultury, sportu, vzdělávání,  
e) popularizace a propagace činností a cílů sdružení  

  
2) Veškerá činnost spolku bude probíhat v rámci platných zákonů a nařízení. Cíle sdružení 
neodporují žádnému článku Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a platných zákonů.  

3) Spolek je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností. 

Článek III.  
Základní cíle spolku 

1) Základními cíli spolku jsou zejména:  

a)  Organizovat akce určené pro členy spolku a veřejnost. 
b)  Spolupracovat s jinými spolky, institucemi, úřady a organizacemi na podpoře rozvoje 

hlavních činností sdružení, zejména v oblasti jižních Čech a regionu Českokrumlovska. 
c) Účastnit se řízení, v nichž se bude rozhodovat o okolnostech týkajících se hlavních 
činností spolku zejména v oblasti jižních Čech a regionu Českokrumlovska a cílů tohoto 
sdružení. 



d) Vyhledávat, aktivizovat a podporovat síly a zdroje k naplňování hlavních činností spolku 
v České republice, popřípadě i v jiných státech. 

e) Účastnit se akcí propagujících rozvoj hlavních činností spolku. 
f)  Získávat podpory, dotace a granty za účelem naplnění činností spolku a jeho cílů.  
g)  Účastnit se správních a jiných řízeních, rozhodovacích procesů a připomínkových řízení,  
v nichž se  rozhoduje o okolnostech týkajících se ochrany veřejných zájmů chráněných 
podle zvláštních předpisů, ochrany životního prostředí a kulturního dědictví, ochrana  
kulturního dědictví, památek a péče  ně, a to zejména v  oblasti jižních Čech a regionu 
Českokrumlovska.  
h) V mezích  připuštěných  právními předpisy pro  spolky podávat příslušným orgánům 
státní správy a místní samosprávy návrhy a podněty týkající se oblastí, v nichž spolek 
vykonává své hlavní činnosti.  

2) Svoji činnost uskutečňuje spolek především tím, že:  
 - účastní se správních řízení hlavní činnosti a cílů spolku 
 - se účastní akcí propagace hlavních činností a cílů spolku 
 - uzavírá místní partnerství se subjekty podporujícími a účastnícími se rozvoje zejména  
   oblasti Jižních Čech a regionu Českokrumlovska a cestovního ruchu 

- podporuje a rozvíjí aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty spolku  
-  vykonává prezentační a propagační aktivity a organizuje veřejné akce 

 - prosazuje a chrání zájmy svých členů 
 - podle potřeby zřizuje nadace a fondy 
 - vydává vlastní literaturu, tiskoviny a jiné propagační materiály 

3) Spolek vykonává svoji činnost především následujícími formami: 

a)  praktická činnost členů  
b)  spolupráce s jinými subjekty  
c) reklamní, propagační, popularizační činnost  
d) vzdělávací (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy), kulturní, společenské a sportovní 

akce  
e)  informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací  
f) vydavatelská činnost 
g) akviziční činnost 

4) Za účelem získání prostředků pro rozvoj cílů sdružení může spolek vstupovat do obchodních 
společností nebo je zakládat a dále formou vedlejší činnosti v souladu s příslušnými předpisy 
provozovat živnost související s naplňováním jeho činnosti, například v oblasti maloobchodu, 
účetnictví  a reklamy, marketingu apod. pouze tehdy, je–li to právními předpisy pro činnosti 
spolku dovoleno a připuštěno. 

5) Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné 
výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití 
spolkového majetku. 

Článek IV. 



 V rámci spolku mohou na základě rozhodnutí valné hromady působit pobočky nebo 
odborné týmy sdružení s právní subjektivitou i bez ní, jejichž cílem je uplatňovat zájmy svých 
členů (např. odborné týmy překladatelů a tlumočníků, restauratérů, hoteliérů apod.) 
prostřednictvím spolku. Takovéto pobočky spolku musí být zřízeny rozhodnutím valné hromady 
spolku, ve kterém se vymezí konkrétní cíle, vedoucí pobočky oprávněný jejím jménem jednat a 
určí se sídlo pobočky. 

Článek V.  
Vznik, změna a zánik členství 

1) Členství ve spolku je dobrovolné. 

3) Řádným členem spolku  se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které 
souhlasí bez výhrad se stanovami a cíli spolku a které se zaváží plnit povinnosti člena spolku a 
splní dále následující podmínky: 

a) Podání písemné přihlášky, ve které prohlásí, že souhlasí bez výhrad se stanovami a cíli 
spolku, přistupují ke spolku, a ve které se zaváží plnit povinnosti člena spolku. Obsahové 
náležitosti přihlášky jsou zejména:  

- jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby 
- bydliště nebo sídlo 
- rodné číslo nebo identifikační číslo 
- předmět činnosti-podnikání, je–li přistupující podnikatelem 
- kontaktní údaj: telefon, e-mail 
- další náležitosti požadované či doplněné správní radou 

b) Předložení písemného doporučení alespoň dvou stávajících členů spolku  

c) Vyslovení souhlasu s přistoupením nadpoloviční většinou členů správní rady. Správní 
rada vysloví souhlas či nesouhlas s přistoupením do 60 dnů od okamžiku, kdy byl návrh   na 
přijetí za člena spolku správní radě předložen, a své rozhodnutí sdělí písemně žadateli o 
členství. Doručením písemného sdělení se souhlasem s přistoupením ke spolku vzniká 
členství žadatele ve spolku pod podmínkou řádného a  včasného zaplacení vstupního 
poplatku  a členského  příspěvku dle písm. d)  tohoto bodu. 

d) Zaplacení vstupního poplatku ve výši stanovené valnou hromadou a současně zaplacení 
celého členského příspěvku na činnost spolku platného a stanoveného valnou hromadou pro 
kalendářní rok, ve kterém člen do spolku vstupuje. Vstupní poplatek a členský příspěvek je 
splatný do 30 dnů od doručení písemného sdělení o přijetí správní radou členovi spolku. 

5) Členství fyzických osob zaniká: 



a) Dnem, kdy bylo doručeno písemné oznámení o vystoupení člena ze spolku správní radě, 
popř. datem, které je uvedeno v tomto oznámení, pokud je datem pozdějším. 
b) Smrtí.  
c) Prohlášením úpadku na majetek člena spolku. 
d) Vyloučením dle bodu 9) tohoto článku. 
e) Dostane-li se člen spolku do prodlení se zaplacením příspěvků na činnost spolku delším 
než 2 měsíce. 
f) V dalších případech stanovených stanovami, řády či jinými pravidly nebo zákonem. 

6) Členství právnických osob zaniká 

a) Dnem, kdy bylo doručeno písemné oznámení o vystoupení člena ze spolku správní radě,  
popř. datem, které je uvedeno v tomto oznámení, pokud je datem pozdějším.  
b) Zánikem právnické osoby bez nástupce.  
c) Prohlášením úpadku na majetek člena spolku.  
d) Vyloučením dle bodu 9) tohoto článku. 
e) Dostane-li se člen spolku do prodlení se zaplacením příspěvků na činnost spolku delším 
než 2 měsíce. 
f) V dalších případech stanovených stanovami, řády či jinými pravidly nebo zákonem. 

7) Spolek může rozhodnout v individuálních případech o čestném členství. Čestné členství může 
navrhnout kterýkoliv člen spolku a o přijetí čestného člena rozhoduje Správní rada spolku.  

Titul čestného člena může být udělen správní radou osobám, které prokazují nebo 
prokázaly spolku významné služby, popř. se významně angažují v kulturní či společenské sféře.  

Čestní členové nemohou být voleni do orgánů spolku. Čestní členové neplatí vstupní ani 
členské příspěvky. 

8) Členství nelze převést na jiné subjekty. 

9) O vyloučení člena rozhoduje valná hromada spolku na podnět správní rady. Člen může být 
vyloučen jen pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností vyplývajících ze stanov, 
řádů či jiných pravidel spolku. Valná hromada může člena spolku vyloučit, jestliže člen svým 
jednáním úmyslně poškodil či ohrozil jméno, pověst nebo činnost spolku, nebo jestliže  vyvíjel 
činnost zásadně neslučitelnou s cíli spolku, nebo soustavně znevažoval spolku nebo jeho cíle.  

K rozhodnutí o vyloučení člena spolku je třeba nadpoloviční většina  členů spolku 
přítomných na valné hromadě. Člen spolku, o jehož vyloučení se rozhoduje, má právo se na 
valné hromadě rozhodující o jeho vyloučení vyjádřit. Členství vyloučeného člena zaniká 
okamžikem, kdy valná hromada v souladu se stanovami schválí jeho vyloučení nadpoloviční 
většinou přítomných. 

10) V případě zániku členství za trvání spolku nemá člen, jehož členství zaniklo, nárok na 
jakékoliv majetkové vypořádání z titulu jeho členství ve spolku. 

Článek VI.  
Práva a povinnosti členů. 



1)  Práva a povinnosti členů spolku upravují a určují stanovy, řády a jiné předpisy spolku. 
Některá práva a povinnosti členů spolku mohou být upravena smlouvami. 

2)  Mezi základní práva členů spolku patří: 
  

a) Právo osobně se podílet na činnosti spolku. 
b) Právo být volen do orgánů spolku, volit orgány spolku a hlasovat v souladu se stanovami 
spolku. 
c) Právo účastnit se jednání valné hromady a správní rady. 
d)  Právo žádat správní radu spolku o svolání valné hromady spolku a navrhnout body jejího 
programu. Na valné hromadě je každý člen oprávněn hlasovat, vystoupit s příspěvkem 
týkajícím se programu valné hromady, předkládat návrhy a protinávrhy rozhodnutí, 
požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se projednávaného programu valné hromady. 
e)  Právo obracet se písemně na správní radu spolku se žádostmi a stížnostmi. 
f) Právo být na valné hromadě informován o všech rozhodnutích orgánů spolku.  
g)  Právo být na valné hromadě informován o hospodaření spolku. 
h) Právo účastnit se akcí pořádaných spolkem. 
i)   Navrhovat kandidáty na předsedu a místopředsedu spolku a ostatní členy správní rady. 

3)  Mezi základní povinnosti členů spolku patří: 
  

a) Povinnost platit pravidelné každoroční členské příspěvky na činnost spolku odsouhlasené 
valnou hromadou,  které jsou splatné vždy do 31.1.  daného roku, nebude –li rozhodnuto 
valnou hromadou jinak. 
b) Povinnost dodržovat stanovy, řády a jiné předpisy, budou-li spolkem vydány a právní 
předpisy a řád České republiky. 
c)  Povinnost podrobovat se rozhodnutím orgánů spolku.  
d) Povinnost při ukončení členství ve spolku vrátit veškeré doklady. 
e) Povinnost zdržet se jakékoliv činnosti v rozporu se zájmy spolku. 
f) Povinnost přispívat svou činností a svým jednáním k podpoře a rozvoji účelu spolku. 
g) Povinnost chovat se tak, aby dobré jméno a pověst spolku nedošly újmy. 
h)  Povinnost chránit majetek spolku.  
i)  Povinnost platit mimořádné příspěvky a poplatky, pokud jsou stanoveny příslušnými 
předpisy, nebo o nich bylo rozhodnuto příslušnými orgány spolku, a to ve lhůtách 
příslušnými orgány spolku k tomu určených. 
j)  Povinnost oznamovat správní radě veškeré změny skutečností, zapisovaných do seznamu 
členů spolku a dále všech kontaktních údajů včetně adres elektronické pošty, které mají být 
používány ke komunikaci spolku s členem spolku. 

4) Čestnému členu náleží při jednáních orgánů spolku poradní hlas. 

Článek VII. 
Orgány spolku 

1) V rámci spolku existují tyto orgány:  



• valná hromada (plní funkci členské schůze) 
• správní rada (plní funkci výboru) 
• revizní komise (plní funkci kontrolní komise) 

Článek VIII. 
Valná hromada 

1) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada všech jeho členů.  
2) Valná hromada se schází minimálně jednou ročně.  
3) Do působnosti valné hromady patří:  

a) Schvalování stanov spolku a jejich změn.  
b) Volba a schválení předsedy spolku.  
c) Volba a schválení místopředsedy spolku.  
d) Volba a schválení členů správní rady a revizní komise.  
e) Schvalování zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření za minulé období, 

předkládané správní radou spolku.  
f) Schvalování revizní zprávy, předkládané revizní komisí.  
g) Určení koncepce činnosti spolku a jeho cílů na příští období.  
h) Schvalování výše vstupního poplatku, pravidelného každoročního členského 

příspěvku, jakož i mimořádné poplatkové povinnosti a určování lhůty pro jejich 
splatnost.  

i) Schvalování rozpočtu spolku na následující období.  
j) Rozhodování o vyloučení člena spolku.  
k) Rozhodování o zrušení spolku a jeho vstupu do likvidace, jmenování likvidátora.  
l) Schvalování účetní a jiné závěrky, rozhodování o odměnách členů správní rady, 

revizní komise a dalších orgánů spolku.  
m) Rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují 

stanovy, řády, či jiná pravidla spolku, zákon nebo společenská smlouva.  
n) Valná hromada si může vyhradit rozhodování záležitostí, která jinak náleží do 

působnosti jiných orgánů společnosti.  

4) Valná hromada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů. Každý člen 
spolku má jeden hlas.  

5) Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných řádných členů, 
nestanoví-li stanovy, řády či jiná pravidla nebo zákonné předpisy jinak. 
V následujících případech se stanoví odlišná hlasovací kvóta: 

a) tříčtvrtinová většina přítomných členů spolku rozhoduje o:  

- zrušení spolku a jeho vstupu do likvidace 
- změně stanov 
- vyloučení člena spolku 

6) Valnou hromadu svolává správní rada. Termín, místo a program valné hromady se oznámí 
členům spolku ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. 



Písemná pozvánka se zasílá na adresu sídla či bydliště uvedenou v přihlášce člena či 
v písemném ohlášení změny adresy, nebo na emailovou adresu uvedenou v přihlášce člena 
s požadavkem na zpětné potvrzení přijetí emailu. 

7) Valná hromada zvolí z řad členů spolku  předsedu valné hromady, skrutátora a dva 
ověřovatele zápisu a dále zapisovatele, kterým nemusí být člen spolku. Do zvolení předsedy řídí 
valnou hromadu pověřený člen správní rady, popřípadě pověřený člen spolku. Sčítání hlasů 
provádí skrutátor. 

8) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada spolku náhradní valnou 
hromadu a to nejdéle do 1 hodiny od termínu, kdy se měla konat původní valná hromada. Tato 
náhradní valná hromada je schopna se usnášet při minimální účasti 1/3 řádných členů spolku. 
Tímto není dotčeno ustanovení bodu 5 písm.a) tohoto článku. 

9) Správní rada je povinna svolat valnou hromadu mimo řádné termíny rovněž tehdy: 

a) je-li k tomuto písemně vyzvána alespoň 25 % členů spolku, nebo 
b) rozhodne-li tak nadpoloviční většinou správní rada, nebo 
c) je-li k tomuto písemně vyzvána revizní komisí 

 V těchto případech je správní rada povinna svolat valnou hromadu do 1 měsíce od tohoto 
okamžiku, přičemž pro konání a svolání valné hromady platí obdobně ustanovení bodů 3-8 
tohoto článku. Neučiní-li tak, je oprávněn svolat valnou hromadu kterýkoliv člen spolku, či 
revizní komise. Správní rada není oprávněna měnit program navržené valné hromady, je však 
oprávněna přidat body do tohoto programu. 

10) O průběhu jednání a hlasování valné hromady je předsedající valné hromady povinen 
vyhotovit zápis, který podepisuje valnou hromadou zvolený zapisovatel a oba ověřovatelé 
zápisu. Zápis je uložen v sídle spolku a každý je oprávněn do něj nahlédnout nebo požádat, aby 
předsedající valné hromady zajistil na náklady žádajícího člena vyhotovení jeho opisu. 

11) Každý člen spolku se může zúčastnit jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím 
svého zástupce, kterým může být jiný člen spolku nebo jiná osoba. K zastupování člena spolku 
je nutná speciální plná moc pro konkrétní jednání valné hromady. Plná moc musí být udělena 
písemně a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.    

Článek IX. 
Správní rada 

1) Správní rada je kolektivním statutárním orgánem spolku, jenž řídí činnost spolku mezi 
valnými hromadami a jedná jeho jménem. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech spolku, 
pokud nejsou zákonem, stanovami, nebo řády či jinými pravidly vyhrazeny do působnosti valné 
hromady nebo revizní komise, případně jiných orgánů spolku. 

2) Správní rada, resp. její členové  jsou voleni valnou hromadou na dvouleté funkční období, 
vždy k 30. 4. odpovídajícího roku. Člen správní rady může být zvolen i opakovaně. Počet členů 
správní rady je  nejméně pět   -  předseda, místopředseda a další 3 členové. Členové správní rady 
jsou voleni valnou hromadou z řad členů spolku. Počet členů správní rady navrhuje a schvaluje 
valná hromada a musí být vždy lichý.   



Volba správní rady probíhá tak, že z navržených kandidátů na předsedu a místopředsedu 
spolku, kteří dají souhlas s volbou, je nejdříve zvolen předseda a místopředseda spolku. 
Předsedou a místopředsedou je zvolen ten z kandidátů, který získal nadpoloviční většinu hlasů 
přítomných členů. Pokud žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů, koná se 
okamžitě druhé kolo voleb, do kterého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 
Zvolen je ten, který získá ve druhém kole nejvyšší počet hlasů.  

Nově zvolený předseda a místopředseda a ostatní členové valné hromady navrhnou 
kandidáty na další členy správní rady a o těchto valná hromada hlasuje. Zvoleni jsou ti 
kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů. Pokud tuto většinu získá více kandidátů než 
je počet dalších členů správní rady, rozhoduje o zvolení absolutní počet získaných hlasů. Pokud 
počet zvolených členů správní rady není úplný, uskuteční se v dalším kole doplňovací volba 
potřebného počtu členů správní rady.  

Zaniká-li funkce předsedy a místopředsedy uplynutím funkčního období, nezanikne 
dříve, než dojde ke zvolení nového člena orgánu. Funkce zaniká nejpozději do 2 měsíců od 
uplynutí funkčního období. 

V případě nezvolení nové správní rady na valné hromadě v řádném termínu, vykonává 
pravomoci správní rady posledně zvolený předseda nebo místopředseda spolku, činí však jen 
jednání nezbytná k zachování a udržení činnosti spolku. Správní rada či členové spolku svolají 
co nejdříve novou volební valnou hromadu tak, aby byla co nejdříve obnovena řádná činnost 
spolku. 

Při poklesu počtu členů správní rady pod 5 osob za trvání funkčního období do doby než 
bude zvolen či jmenován řádný či prozatímní člen správní rady, je oprávněna jednat jménem 
spolku stávající správní rada i v menším počtu členů. Zanikne-li účast předsedy správní rady, 
přecházejí jeho pravomoci na místopředsedu správní rady. 
 Dojde-li k zániku funkce člena správní rady po dobu jeho funkčního období, jmenují 
zbývající členové správní rady bez zbytečného odkladu do doby řádného zvolení nového člena 
valnou hromadou  tzv.prozatímního člena správní rady, který má veškerá práva a povinnosti 
jako řádný člen správní rady. 

3) Správní rada zejména: 
-  řídí činnost spolku ve všech směrech, zastupuje jej navenek a jedná jeho jménem 

 -  připravuje a účastní se jednání jménem spolku s jinými subjekty 
            -  předkládá návrhy valné hromadě 
 -  připravuje návrh rozpočtu spolku  
  -  zodpovídá za realizaci závěrů usnesení valné hromady  

4) Správní rada může jmenovat z řad svých členů ekonoma spolku nebo pověří touto funkcí jiné 
členy spolku či externí subjekt. 

5) Zasedání správní rady svolává podle potřeby jeden ze členů správní rady. Správní rada 
vyhotovuje ze svých zasedání zápisy, které podepisuje předseda správní rady a zapisovatel. 
Zasedání správní rady jsou otevřená a mohou se jich účastnit členové spolku. Správní rada je 
povinna informovat o svém zasedání členy spolku písemně nebo elektronicky alespoň s 10 
denním předstihem. Zápisy ze zasedání správní rady budou písemně či elektronicky rozesílány 
členům spolku. 

6) Správní rada je povinna řídit se rozhodnutím valné hromady.  



7) Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, za správní radu jedná navenek jménem spolku  předseda 
správní rady, nebo místopředseda správní rady, nebo písemně všemi členy správní rady 
zmocněný člen správní rady. Jde–li o právní úkon, kterým se přejímá závazek vyšší než 10.000,-
Kč, musí tento úkon učinit či podepsat vždy alespoň dva členové správní rady, přičemž jedním 
z nich musí být předseda nebo místopředseda nebo pověřený člen správní rady. 
 Podepisování za spolek se děje tak, že předseda správní rady nebo místopředseda správní 
rady nebo písemně správní radou zmocněný člen správní rady k napsanému nebo vytištěnému 
názvu spolku připojí svůj podpis. 

8) Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů. 

9) Činnost správní rady řídí předseda. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování 
správní rady.  

10) Členství ve správní radě zaniká uplynutím doby, odstoupením z funkce, odvoláním valnou 
hromadou. 
 Člen Správní rady může ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením správní 
radě. Členství ve správní radě zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto písemného 
oznámení správní radě.  
 Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání správní 
rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný 
orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce. 

Článek X. 
Revizní komise 

1) Kontrolním orgánem je revizní komise. Kontrolní orgán volí valná hromada. 

2) Revizní komise kontroluje hospodaření spolku a připravuje revizní zprávy, které předkládá 
valné hromadě. Revizní komise rovněž kontroluje činnost správní rady a dohlíží na činnost 
spolku a na dodržování stanov, řádů a jiných předpisů. 

3) Členové revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se 
činnosti spolku a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a 
zda činnost spolku se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné 
hromady. 

4) Revizní komise je tříčlenná a je volena valnou hromadou na dvouleté funkční období. 
Členem revizní komise mohou být jen členové spolku i to i opakovaně. Při poklesu počtu členů 
revizní komise pod 3 osoby za trvání funkčního období do doby než bude zvolen či jmenován 
řádný, či prozatímní člen revizní komise, je oprávněna komise pracovat v menším počtu členů. 
 Dojde-li k zániku funkce člena revizní komise po dobu  jeho funkčního období, jmenují 
zbývající členové  revizní komise bez zbytečného odkladu do doby řádného zvolení nového 
člena valnou hromadou tzv. prozatímního člena  revizní komise, který má veškerá práva a 
povinnosti jako řádný člen. 



5) Členové revizní komise volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání revizní komise. Jeho 
hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování revizní komise. Revizní komise se schází 
dle potřeby. Revizní komise vyhotovuje ze svých zasedání zápisy. 

6) Členové revizní komise nemohou být současně členy správní rady.  

7) Pro odstoupení člena revizní komise platí přiměřeně ustanovení čl. IX bodu 10 stanov. 

Článek XI. 
Hospodaření spolku 

1) Příjmy spolku tvoří zejména vstupní poplatky, členské příspěvky a mimořádné příspěvky 
členů spolku, dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z činnosti v souladu s cíli spolku, 
výnosy z akcí pořádaných spolkem. 

2) Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně, případně na účtech spolku. Za jejich 
řádnou evidenci zodpovídá správní rada. 

3) Disponovat s finančními prostředky spolku mohou pouze členové správní rady, nebo správní 
radou či valnou hromadou pověření členové spolku. Správní rada je povinna nakládat 
s majetkem spolku s odbornou péčí, v souladu s cíli spolku i s právními předpisy České 
republiky. Členové správní rady odpovídají za škodu, kterou spolku způsobili porušením 
povinností řádného hospodaření při nakládaní s majetkem spolku.  

4) O stavu finančních prostředků vede předepsanou evidenci správní rada nebo ekonom spolku, 
je–li tímto pověřen. Tyto podklady jsou povinni předkládat ke kontrole revizní komisi.  

5) Zprávu o hospodaření zpracovává správní rada nebo ekonom či asistentka spolku, jsou-li 
tímto pověřeni. Zprávu o hospodaření předkládá správní rada, schvaluje ji valná hromada. 

Článek XII. 
Majetek spolku 

1) Majetek spolku tvoří hmotný majetek (věci movité a nemovité), pohledávky a jiná majetková 
práva. 
  
2) Zdrojem majetku jsou zejména příjmy z vlastní činnosti a ze zisku obchodních společností a 
dalších právnických osob zřízených spolkem a z těch, v nichž má spolek účast, příjmy z dotací a 
jiných zdrojů. 

3) Majetek spolku slouží výhradně k naplnění cílů spolku a lze jej vynakládat jen v souladu se 
zájmy členů. 



4) Jednotliví členové spolku odpovídají za škodu, která spolku v důsledku jejich jednání 
v rozporu se stanovami či s právními předpisy případně spolku vznikne. 

Článek XIII. 
Ukončení činnosti spolku a majetkové vypořádání 

1) V případě okolností, jež povedou k potřebě činnost spolku ukončit, může o tomto rozhodnout 
valná hromada.  

2) Na postup likvidace se přiměřeně užijí předpisy upravující likvidaci obchodních společností. 

3) V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci, kterou schválí valná 
hromada, rozdělen mezi stávající členy spolku poměrně podle výše všech zaplacených 
členských příspěvků stávajícího člena spolku na celkové výši všech zaplacených ročních 
členských příspěvků stávajících členů spolku za celou dobu existence spolku. 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

2) Členové spolku se zavazují své vzájemné spory související s členstvím ve spolku a jeho 
činností řešit nejprve dohodou. 

3) Změny stanov lze provést dodatkem ke stanovám, který schválí valná hromada.  

4) V případech neupravených těmito stanovami se činnost spolku řídí platným občanským 
zákoníkem.  

V Českém Krumlově dne 5.8.2016 

     ………………  ……………….. 
     Marek Šimon   Ing. Martin Kocourek 
     předseda správní rady  místopředseda správní rady 


