
Stanovy 
Spolek Děti Řepice 

 
 
Článek 1 
 Název a sídlo 
 
Název spolku:   Spolek Děti Řepice 
Sídlo spolku:   Řepice 133, 38601 Strakonice 
IČO:    22765603 
 
 
Článek 2 
 Účel spolku 
 
 Účelem spolku je využití volného času dětí a mládeže, a to zejména v oblastech sportu, 
techniky, přírody, ekologie, kultury, vzdělávání apod. Spolek svojí činností podporuje 
talentované děti a mládež, tvořivou iniciativu a podnikavost. Zabezpečuje činnost pro děti a 
mládež, při níž dochází ke smysluplnému využití volného času, zvyšování kvalifikace, získávání 
odborných znalostí a dovedností. 
 
 
Článek 3 
 Hlavní činnost spolku 
 
 Děti Řepice je zájmový spolek, jehož hlavním posláním je práce s dětmi a mládeží a 
zajišťování akcí a činností pro děti a mládež. 
 
Specifikace hlavní činnosti: 
- využití volného času dětí a mládeže 
- kroužky, kluby a soubory dětí a mládeže 
- soutěže pro děti a mládež 
- odborné stáže, výměnné pobyty 
- kulturní a sportovní činnost 
- zajišťování a organizování táborů a pobytů pro děti a mládež 
- cestování dětí a mládeže 
- vzdělávání 
 
Vzhledem k tomu, že pro činnost s dětmi a mládeží jsou potřeba značné finanční prostředky, 
může spolek vyvíjet i další činnosti nad rámec hlavní činnosti, kterými zajistí prostředky pro 
plnění tohoto poslání (např. obchodní činnost, pronájmy, apod.).  
 
 
 
 
 



Článek 4 
 Členství ve spolku 
 
Členství ve spolku je dobrovolné. 
 
Členství ve spolku je dvojí a to: 
 Člen – fyzická osoba ve věku nad 15 let, podílející se na přípravě akcí. 
 Dětský člen – fyzická osoba ve věku do 18 let, účastnící se akcí. 
 
Členem spolku může být fyzická osoba, která vyvíjí činnost pro děti a mládež nebo se chce 
zabývat aktivitami pro děti a mládež. Členství ve spolku vzniká těmto členům na základě 
schválení písemné přihlášky předsedou spolku. 
 
Dětským členem mohou být fyzické osoby – účastníci kroužků, souborů či klubů apod. Tito 
členové se stávají dětskými členy na základě vyplnění přihlášky do kroužku, na tábor nebo na 
jinou akci. 
 
Členství ve spolku zaniká: 
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku, 
b) úmrtím člena, 
c) zánikem spolku, 
d) vyloučením člena členskou schůzí v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze 
strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, 
e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem, 
f) neuhrazením členských poplatků. 
 
Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 
potvrzeného ukončení členství. 
 
V rozhodnutí o vyloučení musí být uveden důvod, který nesmí být dodatečně měněn. Členství 
zaniká dnem, kdy uplynula lhůta k podání odvolání. Odvolání může být podáno nejpozději do 15 
dnů ode dne doručení rozhodnutí členské schůze. Po dobu, kdy členovi běží lhůty k podání 
odvolání, se výkon jeho členských práv pozastavuje. 
 
Předseda spolku či jím pověřený člen spolku vede seznam členů, v němž se zapisuje: 
a) jméno a příjmení člena spolku, 
b) adresa bydliště člena spolku, 
c) telefon a emailová adresa. 
Seznam členů je veden v elektronické podobě a není veřejně přístupný.   
 
 
Článek 5 
 Práva a povinnosti člena spolku 
 
člen spolku má právo: 
a) účastnit se jednání členské schůze, 



b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
c) podílet se na praktické činnosti spolku, 
d) podílet se na rozhodování členské schůze hlasováním, 
e) volit a odvolávat předsedu spolku na členské schůzi. 
 
člen spolku má povinnost: 
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, 
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by  byli 
v rozporu se zájmy spolku, 
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jeho práce. 
 
dětský člen spolku má právo: 
a) účastnit se jednání členské schůze, 
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
c) podílet se na praktické činnosti spolku. 
 
 
Článek 6 
 Orgány spolku  
 
Orgány spolku jsou: 
a) členská schůze, 
b) předseda. 
 
 
Článek 7 
 Členská schůze 
 
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je schůze všech základních členů 
spolku. Schůze se může zúčastnit i dětský člen, ale nemá právo hlasovat. Členská schůze 
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 
b) volí ředitele a odvolává jej, 
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 
d) rozhoduje o vyloučení členů, 
e) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 
f) rozhoduje o základních otázkách koncepce činností spolku, 
g) rozhoduje o zániku spolku. 
 
Členská schůze tak rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 
spolku. 
 
Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou 
ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá 
písemně alespoň jedna třetina základních členů spolku. Informaci o konání zasedání členské 
schůze zasílá předseda základním členům spolku písemně nebo elektronickou poštou a to 



nejpozději 7 dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Ostatní 
členy informuje prostřednictvím webových stránek spolku. 
 
Hlasování je veřejné, členská schůze však může před započetím hlasování rozhodnout, že bude 
hlasováno tajně. 
 
Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit rozhodnutí předsedy, které poškozuje 
zájmy spolku. 
 
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech základních 
členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných základních členů 
spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý základní člen má při rozhodování jeden 
hlas. 
 
Není-li členská schůze usnášeníschopná, koná se náhradní členská schůze s totožným 
programem na stejném místě o 30 minut později. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná 
bez ohledu na počet přítomných. 
 
O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen 
spolku zápis. 
 
 
Článek 8 
 Předseda 
 
Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat a rozhodovat ve všech 
věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně 
dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a 
rozhodovat o všech jejích pracovních záležitostech. Předseda dále rozhoduje o všech dalších 
otázkách, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny členské schůzi. Za spolek může jednat rovněž 
předsedou zmocněný základní člen nebo zaměstnanec spolku. Podepisování za spolek se děje tak, 
že k otisku razítka spolku připojil předseda nebo jím zmocněný základní člen svůj podpis. 
 
Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. 
 
Jmenovací dekret předsedy a případné pracovněprávní vztahy předsedy podepisuje základní člen 
spolku. 
 
Předseda je povinen: 
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 7 odst. 3. těchto stanov, 
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 
d) předkládat členské schůzi zprávy o činnosti spolku za předchozí rok. 
 
 
 



Článek 9 
 Majetek spolku 
 
Majetek spolku tvoří zejména: 
a) movité a nemovité věci pořízené pro zajištění činnosti spolku, 
b) prostředky z vlastní činnosti, 
c) prostředky získané z dotací a darů, 
d) prostředky získané v rámci případné podnikatelské činnosti spolku, 
e) prostředky získané úvěrem, půjčkou, 
f) prostředky z případných členských příspěvků – jejich výši, termín a způsob složení schvaluje 
členská schůze, 
g) prostředky z výtěžků účelových sbírek, 
h) příspěvky od jiných subjektů. 
 
Majetek, který nabude spolek jako celek, je ve vlastnictví spolku. 
 
Majetek získaný spolkem může být na základě dohodnutých pravidel, jež stanovuje členská 
schůze, rozdělen mezi členy spolku. 
 
Za porušení svých závazků odpovídá spolek celým svým majetkem. Členové spolku neručí za 
závazky spolku. 
 
Článek 10 
 Zánik a likvidace spolku 
 
 V případě zániku spolku jmenuje členská schůze zároveň likvidátora spolku. Likvidační 
zůstatek spolku bude přednostně nabídnut k bezplatnému převzetí alespoň třem spolkům s 
činností pro děti a mládež. Pokud neprojeví tyto spolky o majetek zájem, může být nabídnut 
členům spolku. 
 
 
Článek 11 
 Závěrečná ustanovení 
 
Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí členské schůze, a to za souhlasného 
stanoviska 75 % základních členů spolku. Návrh na změnu stanov je oprávněn podat každý člen 
spolku. 
 
Spory mezi členy a stížnosti členů řeší členská schůze. Spory a stížnosti se podávají 
prostřednictvím předsedy spolku. Členská schůze je povinna řešit spory do 30 dnů. Vyjádření ke 
stížnosti musí být vždy písemné a doručeno dotčeným stranám. 
 
 

 


