
DRAHOZUBÁČEK 

 

Stanovy spolku 

 

Čl. 1 

Název a sídlo 

Drahozubáček, (dále jen spolek) má sídlo v Drahobuzy , Drahobuz 89, 41145 

Úštěk. 

 

Čl. 2 

Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem, vzniklým podle 

zákona 83/ 1990 sb., o občanech, v platném znění. Spolek je právnickou osobou 

podle českého práva. 

 

Čl. 3 

Základní cíle spolku 

Cílem je podporovat fungování společnosti, působit jako nástroj prevence 

sociálně patologických společenských jevů a přispívat k všeobecnému a 

vyváženému rozvoji osobnosti. Dosažení tohoto základního cíle spolku se 

realizuje především prostřednictvím aktivit v následujících oblastech: 

1. Vyvíjení a podpora sportovních aktivit u dětí a mládeže. 

2. Ochrana přírody a životního prostředí. 

3. Vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit veřejné zájmy. 

4. Analýza, komentování a propagace veřejně prospěšných zájmů. 

5. Informační, poradenská pomoc občanům. 

6. Organizace kulturních akcí, vzdělávání, výchovy a osvěty. 

 

Čl. 4 

Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména: 

1. Budování vlastní členské základny. 

2. Organizování vzdělávacích, sportovních, kulturních a dalších akcí 

podporujících všestranný rozvoj osobnosti. 

3. Pořádání akcí zaměřených na ochranu přírody a životního prostředí, 

poznávání a ochranu ekosystému. 

4. Účast na sportovních a jiných řízení, které jsou předmětem veřejného zájmu. 

5. Obstarává svoje příjmy pro účely krytí nákladů spojených s uskutečňováním 

svých cílů, získává podpory a dary od jiných fyzických a právnických osob, 

jakož i příspěvky a dotace. 

 

 

 



Čl. 5 

Členství ve spolku 

1. Řádné členství 

a) Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Řádné členství ve spolku 

vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem. O přijetí rozhoduje 

členská schůze na svém nejbližším jednání. 

b) Řádný člen spolku má právo: 

- účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován 

- účastnit se schůze výboru, volit orgány spolku a bát do nich volen 

- předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku 

c) Řádný člen spolku má povinnost: 

- dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku 

- aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a výborem 

schválená vnitřní pravidla spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v 

rozporu se zájmy spolku 

- jednat v souladu s cíli spolku, přispívat ke zlepšení práce orgánů spolku 

d) Řádné členství ve spolku zaniká: 

- doručením písemného odstoupení od členství výboru spolku 

- rozhodnutím členské schůze o vyloučení 

- úmrtím řádného člena spolku 

e) Výbor spolku vede seznam členů spolku 

2. Volné členství 

a) Volným členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická 

osoba. Volné členství vzniká dnem doručení podepsané písemné přihlášky na 

adresu spolku, vyplněním elektronické přihlášky, kterou spolek veřejně nabízí a 

akceptuje, pokud spolek přihlášku do 30 dnů od doručení neodmítne. 

b) Spolek si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku fyzické a právnické osoby, 

která jedná v rozporu s cíli spolku. 

c) Volný člen spolku nemá žádná práva ani povinnosti vyjma podpory činnosti 

spolku. 

d) Volné členství zaniká: 

- rozhodnutím členské schůze, pokud volný člen není po dobu 5 let aktivní 

- dnem, kdy volný člen písemně oznámí spolku odstoupení od členství 

- rozhodnutím výboru, pokud volný člen jedná v rozporu s cíli spolku 

- úmrtím volného člena 

- zánikem spolku 

3. Sponzorské členství 

a) Sponzorským členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo 

právnická osoba. Sponzorské členství vzniká dnem doručení podepsané písemné 

přihlášky na adresu spolku, vyplněním internetové elektronické přihlášky, kterou 

spolek veřejně nabízí a akceptuje, pokud spolek přihlášku do 30 dnů od doručení 

neodmítne nebo spolek přijme roční finanční příspěvek od zájemce a tuto formu 

členství. 



b) Spolek si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku fyzické či právnické osoby, 

která jedná v rozporu s cíli spolku. 

c) Sponzorský člen je povinen dbát o dobré jméno spolku. 

d) Sponzorské členství zaniká: 

- pokud spolek neobdrží dohodnutý finanční příspěvek 

- písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku 

- rozhodnutím výboru, pokud sponzorský člen spolku jedná v rozporu s cíli 

spolku 

- úmrtím sponzorského člena 

- zánikem spolku 

4. Čestné členství 

a) Čestným členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická 

osoba. Nabídnutí čestného členství odhlasuje výbor a toto čestné členství vzniká 

ke dni, kdy je nabídka oslovených přijata. 

b) Čestný člen je povinen dbát o dobré jméno spolku. Nemá žádná práva ani 

povinnosti vyjma podpory činnosti, existence a činnosti spolku. 

c) Čestný člen získá nárok na aktuální informace o činnosti. 

d) Spolek si vyhrazuje právo zrušit čestné členství fyzické či právnické osoby, 

která jedná v rozporu s cíli spolku. 

e)Čestné členství tedy zaniká: 

- písemným oznámením člena o vystoupení za spolku 

- rozhodnutím výboru, pokud čestný člen spolku jedná v rozporu s cíli spolku 

- úmrtím čestného člena 

- zánikem spolku 

 

Čl. 6 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

- členská schůze 

- výbor 

- předseda 

- místopředseda 

 

Čl. 7 

Členská schůze, výbor, předseda, místopředseda 
Členská schůze: 

Pravomoci: 

- schvalování stanov a změn těchto stanov 

- volba a odvolání výboru 

- schvalování zprávy o činnosti spolku a zprávy v hospodaření spolku 

předpokládané výborem 

- rozhodnutí spolku o vyloučení člena spolku 

- rozhodnutí o zániku spolku 



Výbor: 

Členskou schůzi svolává výbor nejméně jedenkrát v kalendářním roce. K 

platnému usnášení členské schůze je nezbytná účast jedné poloviny členů 

spolku. Výbor spolku je pětičlenný, jeho funkční období je jeden rok. Ze svého 

středu volí předsedu, místopředsedu, pokladníka. Výbor se schází podle potřeby, 

nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. 

Výbor zejména: 

- organizuje a zajišťuje plnění cílů spolku 

- svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její jednání 

- schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku 

- na nejbližší schůzi výbor projedná věc, požádá-li o to člen spolku 

- výbor připravuje zprávu činnosti za minulé období, případné změny stanov, 

návrh cílů další činnosti 

Předseda a místopředseda: 

Jednají jménem spolku každý samostatně. Udělují plné moci pro členy spolku. 

 

Čl. 8 

Prostředky, majetek spolku a hospodaření 
1. Prostředky spolku tvoří majetek nabytý dary, dotacemi a jinými příspěvky. 

2. Majetek, který je ve vlastnictví spolku, spolek drží, trvale užívá na cílené 

akce. 

3. Příjmy z činností spolku mohou být použity pouze na činnost spolku. 

4. Spolek hospodaří podle rozpočtu schváleného výborem 

5. Za hospodaření spolku odpovídá pokladník spolku, který je jmenován 

výborem, jemuž se také zodpovídá. 

6. Pokladník odpovídá za zajištění běžného hospodaření, za nakládání s 

majetkovými hodnotami, za vedení účetnictví a za zajištění plnění daňových 

povinností. Přehled o stavu hospodaření předkládá v ústní či písemné formě na 

členské schůzi. 

 

Čl. 9 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedení likvidace bezplatně 

převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou 

blízké cílům spolku. 
 


