
Stanovy zapsaného spolku

I.
Úvod

Občanské sdružení Hanousek a spol. (dále jen „občanské sdružení“) vzniklo dne 13.4.2005 ve 
smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od 1.1.2014 se s účinností zákona č. 89/2012 
Sb, občanského zákoníku (dále jen „občanského zákoníku“) občanské sdružení považuje za spolek 
ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

II.
Název

Název „Občanské sdružení Hanousek a spol.“ se s ohledem na znění § 216 občanského zákoníku 
mění na „Hanousek a spol., z. s.“ (dále jen „Spolek“). 

III.
Sídlo

Spolek má sídlo na adrese Kaňkovského 1239/6, Kobylisy, 182 00 Praha.

IV.
Účel a hlavní činnost spolku

Spolek je dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem práce s dětmi, 
organizování a provozu zimních a letních dětských táborů a působení proti užívání drog a jiných 
návykových látek dětmi a mládeží. Hlavní činností spolku je pořádání dětských táborů a 
volnočasových akcí. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani jinou výdělečnou 
činností.

V.
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

Členem se může stát každá fyzická osoba, která se chce podílet na naplňování účelu Spolku. 
Fyzická osoba mladší 15 let se může stát členem spolku pouze se souhlasem zákonného zástupce. 
Členství ve Spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. Členem Spolku 
se nemůže stát právnická osoba. 

Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Výboru o přijetí její žádosti o členství. Tímto 
okamžikem je člen vázán stanovami a z nich plynoucími právy a povinnostmi.

Člen má právo účasti na činnosti Spolku, má právo rozhodovat o činnosti a hospodaření Spolku, má 
právo podávat návrhy, připomínky a dotazy orgánům Spolku a má právo být informován o dění ve 
Spolku. Člen má dále právo volit a být volen do orgánů spolku po dovršení věku 18 let.

Člen má povinnost podílet se na činnosti Spolku, tj. zejména plnit úkoly související se 
zabezpečováním průběhu jednotlivých akcí, které mu byly uloženy orgány Spolku. Dále má člen 
povinnost dodržovat stanovy, vykonávat funkce v orgánech spolku, do kterých byl zvolen, a má 
povinnost platit členský příspěvek, jehož výši a splatnost určí členská schůze.

Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

Členství ve Spolku zaniká dobrovolným vystoupením člena, a to dnem doručení oznámení o 



ukončení členství výboru. Členství též zaniká vyloučením člena, který svým jednáním porušuje 
zásady Spolku a znemožňuje řádné plnění účelu Spolku, zanedbává své členské povinnosti nebo 
závažně porušuje další povinnosti vyplývající z členství. O vyloučení člena rozhoduje výbor 
Spolku. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému 
členovi. Členství dále zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek v přiměřené lhůtě po výzvě 
Spolku.

VI.
Orgány spolku

Orgány Spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán. Statutárním orgánem Spolku je výbor a 
nejvyšším orgánem je členská schůze. Funkční období členů volených orgánů Spolku je tříleté. 

Za Spolek jedná samostatně předseda a místopředseda Spolku. Předseda a místopředseda může 
pověřit k zastupování Spolku i dalšího člena Spolku.

Oddíl 1.
Členská schůze

Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku. Zasedání Členské schůze se svolává minimálně 
jednou ročně výborem Spolku, a to pozvánkou nejméně 15 dnů před jejím konáním. Členská schůze 
je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. K přijetí usnesení je nutná 
většina hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas stejné váhy.

Členská schůze zejména:
hodnotí činnost Spolku za minulé období
projednává a schvaluje plán činnosti Spolku na další období
projednává a schvaluje účetní závěrku za příslušné účetní období
projednává  vyúčtování jednotlivých akcí Spolku
rozhoduje o zániku Spolku
může rozhodnout o ustavení kontrolní a rozhodčí komise
rozhoduje o změně stanov Spolku

Zasedání Členské schůze řídí předseda Spolku. Zasedání se řídí programem uvedeným v pozvánce. 
Výbor zajistí sepsání zápisu ze zasedání.

Oddíl 2.
Výbor

Výbor je kolektivní orgán volený Členskou schůzí a je tvořen nejméně 3 členy. Výbor svolává 
předseda Spolku podle potřeby. Členové Výboru volí bezodkladně po svém zvolení ze svého středu 
předsedu a místopředsedu Spolku. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny 
jeho členů.  K přijetí usnesení je nutná většina hlasů členů přítomných v době usnášení.

Výbor zejména:
připravuje plány a rozpočet činnosti na jednotlivá období
vede účetnictví Spolku a zpracovává účetní závěrky a daňová přiznání
připravuje a svolává zasedání Členské schůze
organizuje a vede jednotlivé akce sdružení
rozhoduje o přijetí člena spolku
rozhoduje o vyloučení člena spolku



VII.
Hospodaření Spolku

Zdrojem příjmů, které Spolek získává na svou činnost, jsou příspěvky a dary členů, sponzorské dary  
od fyzických a právnických osob, příspěvky z akcí pořádaných Spolkem, dotace a granty státních 
orgánů. Veškeré finanční prostředky jsou využívány k zabezpečování a naplňování účelu Spolku. 

Kontrola hospodaření je pravidelně prováděna orgány Spolku a hospodaření se řídí obecně 
závaznými právními předpisy.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z 
jiného zákonem stanoveného důvodu.

Není-li v těchto stanovách určeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku podle stanovení § 214 a 
násl. občanského zákoníku.

Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Členskou schůzí.

Stanovy jsou ve svém úplném znění uloženy v sídle Spolku.

V.......................................................                                             Dne................................................

           Ing. Pavel Dvořák                                                     Ing. Tomáš Badin

           předseda sdružení                                                    místopředseda sdružení

   Mgr. et Bc. Diana Reiserová                                             Karel Chytil

           člen rady sdružení                                                    člen rady sdružení

              David Skála                                                        Zuzana Mevaldová

             člen sdružení                                                             člen sdružení

              Petr Licek                                                               Lenka Chytilová

             člen sdružení                                                             člen sdružení

           Ing. Martin Žaloudek                                              Dominik Lukavský

            člen sdružení                                                             člen sdružení




