SVATOJÁNSKÁ SPOLEČNOST, z.s.
STANOVY SPOLKU
Článek I.
Úvodní ustanovení
Svatojánská společnost, z.s. (dále jen "Spolek") je dobrovolným svazkem členů, sdružených
k plnění dále stanovených cílů a úkolů Spolku. Spolek má právní subjektivitu „zapsaného
spolku“ (dle ust. § 214 - § 302 občanského zákoníku) a je způsobilý nabývat majetek,
práva a závazky. Spolek je nepolitickým sdružením, nepřipouštějícím působení politických
stran a hnutí v rámci Spolku. Účast členů Spolku i ve veřejném životě, tím však není dotčena.
Článek II.
Název a sídlo Spolku
Název Spolku zní:

Sídlem Spolku je:

SVATOJÁNSKÁ SPOLEČNOST , z.s.
spolek na ochranu a zvelebování památek
obce Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou č. 11, okr. Beroun, PSČ 266 01
Článek III.
Účel a náplň činnosti Spolku

1. Hlavním účelem Spolku - spolek na ochranu a zvelebování památek
obce Svatý Jan pod Skalou - je
a)

vytvářet a prosazovat společenské, organizační a materiální podmínky pro
ochranu a zvelebování památek v obci Svatý Jan pod Skalou v okrese Beroun,

b)

vytvářet podmínky pro udržitelnost a rozvoj kulturního dědictví, zejména
pořádáním společenských a kulturních akcí s podporou místních tradic,

c)

vyjadřovat, reprezentovat a zastupovat zájmy svých členů ve vztahu k jiným
státním i soukromým subjektům v České republice i v zahraničí.

2. Hlavní činností Spolku je
a) průzkum toho, co obyvatelé obce Svatý Jan pod Skalou v okrese Beroun očekávají od
svého bydliště a jaká jsou jejich přání ohledně rozvoje místních tradic a kulturního
dědictví včetně využívání veřejných prostor ke kulturním a sociálním aktivitám,
b)

koordinace potřeb návštěvníků zdejšího turistického centra, přírody a sakrálních
památek s možnostmi a požadavky obce,

c)

spolupráce se státními i soukromými subjekty, odborníky a dalšími osobami při
realizaci aktivit či vytváření koncepcí souvisejících s účely spolku,

d)

propagace aktivit Spolku,

e)

zapojení dobrovolníků při propagaci, ochraně a údržbě místních památek,

f)

podpora studia lokální historie v podobě soustředění a zpřístupnění sbírky
historických pramenů pro studijní, vědecké a restaurátorské účely,

g)

provozování osvětové, průvodcovské a drobné ediční činnosti za účelem zvýšení
povědomí české veřejnosti i zahraničních turistů o památkách a kulturním dědictví
obce Svatý Jan pod Skalou.

h)

soustředění a prezentování historických předmětů a písemností přímo spjatých se Sv.
Janem pod Skalou a bezprostředním okolí.

Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Hlavní činnost
může být financována z členských příspěvků, dotací či grantů a sponzorských darů a ze zisku
z vedlejších činností dle odst. 3. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije
Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z
výkonu hlavní činnosti Spolku nesmí přesáhnout náklady.
3. Za účelem podpory hlavní činnosti může Spolek vyvíjet i vedlejší činnost, spočívající
v pořádání kulturních a společenských akcí, především koncertů, přednášek, expozic a
v podpoře místních tradic. Zisk z této vedlejší činnosti smí být použit jen pro spolkovou
činnost, včetně správy Spolku.
4. Spolek hospodaří s vlastním majetkem. Hospodaření Spolku se řídí interním předpisem
„Zásady o hospodaření s majetkem Svatojánské společnosti z.s.“, který je nedílnou
součástí zakládacích listin Spolku.
5. Svojí činností Svatojánská společnost z.s. morálně i skutkově navazuje na činnost
Svatojánské nadace a občanského sdružení Svatojánská společnost o.s., ze kterých
vzešla zákonem stanovenou transformací. Od roku 1991 se tak spolupodílí na vytváření
dobrého jména a identity obce.
Článek IV.
Členství ve Spolku a práva s ním spojená
1. Členem Spolku se může stát jakákoli fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům,
která podporuje stanovené cíle Spolku. Členem Spolku může být i právnická osoba, pokud
splňuje podmínky stanovené těmito stanovami. Za právnickou osobu pak v orgánech Spolku
jedná její statutární orgán.
2. Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky kladně vyřízené
rozhodnutím předsedy Spolku o přijetí za člena Spolku. Žádost o přijetí se podává písemně
k rukám předsedy Spolku. Tentýž statutární orgán Spolku je oprávněn žádost o přijetí
odmítnout, a to i bez udání důvodu. Předseda Spolku sdělí žadateli o členství své
rozhodnutí písemně.
3. Členství ve Spolku je dobrovolné a nepřechází na právního zástupce člena.
4. Členové Spolku mají právo:
a)

aktivně se podílet na činnosti Spolku a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku,

b)

účastnit se pracovního, kulturního a společenského života v rámci Spolku,

c)

volit a být volen do orgánů Spolku,

d)

uplatňovat a prosazovat své návrhy, připomínky k činnosti Spolku,

e)

být pravidelně informován o dění ve Spolku, nebo požadovat od orgánů Spolku
informace o činnosti Spolku,

f)

podílet se na benefitech, které Spolek svým členům poskytuje,

g)

žádat o výpis ze seznamu členů dle těchto stanov.

Pokud je členem Spolku právnická osoba, má za tuto právnickou osobu právo být
volen a volit do orgánů Spolku její určený statutární zástupce.
5. Spolek vede seznam členů (dle ust. § 236 obč. zákoníku). U každého člena je uvedeno
jméno a příjmení nebo obchodní firma, bydliště či sídlo, kontaktní telefon event. email .
U právnických osob osoba oprávněná jednat ve Spolku. Seznam členů není veřejně
přístupný. Každý člen Spolku, a to i bývalý, obdrží na požádání potvrzení o zápisu, resp.
výmazu své osoby z tohoto seznamu. Aktualizaci zápisů v seznamu provádí předseda
Spolku.

Článek V.
Základní povinnosti členů Spolku
1. Členové Spolku mají tyto základní povinnosti:
a)

Dodržovat zásady vyplývající z těchto stanov,

b)

plnit usnesení orgánů Spolku. Každý člen plní stanovené úkoly podle svých možností.
K plnění úkolu nemůže být nikdo nucen, ani penalizován za jejich nesplnění,

c)

dodržovat stanovená pravidla a zásady vzájemné úcty a demokracie mezi členy
Spolku a respektování všech pravidel, závazků a rozhodnutí předsedy Spolku,

d)

podle svých možností a podle potřeb Spolku se podílet na činnosti Spolku,

e)

chránit majetek Spolku a přispívat k jeho zvelebení a rozšiřování,

f)

aktivně hájit zájmy Spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy
Spolku, nebo by mohly poškozovat dobré jméno Spolku,

g)

platit řádně stanovené členské příspěvky,

h)

aktivně pracovat v orgánech Spolku, do kterých byli zvoleni,

i)

dodržovat závazky obsažené ve smlouvách uzavřených mezi Svatojánskou
společností z.s. a jinými subjekty,

j)

informovat předsedu Spolku o všech změnách, které u něj nastanou a mohou ovlivnit jeho
působení ve Spolku (např. změna sídla, bydliště či změna majetkových poměrů člena,
takových, které by měly vážný vliv na jeho jednání vůči Spolku).
Článek VI.
Zánik členství ve Spolku

1. Členství ve Spolku zaniká:
a) dobrovolným vystoupením člena (členství končí dnem doručení písemného oznámení
o ukončení členství předsedovi Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství
uvedeno jinak),
b) vyloučením člena předsedou Spolku pro závažné zaviněné porušení základních
povinností člena, či za dlouhodobé a úmyslné poškozování jména Spolku. Členství
končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi,
není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Předseda Spolku má právo vyloučit člena, pokud
svým jednáním porušuje poslání a činnost Spolku (dle znění § 239 obč. zákoníku) nebo
členské povinnosti. Návrh na vyloučení člena může podat předsedovi Spolku
kterýkoliv člen Spolku spolu s podrobným odůvodněním svého návrhu. Člen, jehož se
návrh na vyloučení týká, má právo se k návrhu vyjádřit ve lhůtě stanovené předsedou
Spolku. Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení písemně
požádat, aby rozhodnutí o vyloučení přezkoumal jiný orgán Spolku,
c)

Krátkodobé neplnění členských povinností, zdravotní nezpůsobilost či osobní, mravní a
společenské problémy nemusí být důvodem k vyloučení člena, pokud současně jeho
chování není v rozporu s výše uvedeným - bod b). Jeho členství může v takovém případě
předseda Spolku pozastavit. Formálně může být po 3 letech nezájmu a neúčasti na činnosti
Spolku takový člen upozorněn na neplnění členských povinností a vyzván k obnovení aktivit či
ukončení členství. Po uplynutí 3 let může být po doporučení Členskou schůzí také přímo
vyškrtnut z řad členů Spolku,

d) dlouhodobým neplacením členských příspěvků dle znění § 238 obč. zákoníku,
e) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
f)

zánikem Spolku.

Článek VII.
Členské příspěvky a poplatky
Členské příspěvky slouží k zajištění základního chodu Spolku. Platby a pohledávky, jimiž je
Spolek povinován vůči ostatním subjektům, nemohou být vymáhány po členech Spolku.
a)

Výši členských příspěvků a jejich splatnost stanoví pro každý kalendářní rok předseda
Spolku podle potřeb Spolku.

b)

Členské příspěvky platí řádní členové Spolku, s výjimkou studentů a členů, kteří jsou od
členských příspěvků osvobozeni za podmínek stanovených těmito stanovami. Výše
členských příspěvků může být stanovena diferencovaně pro členy Spolku - fyzické osoby
a pro členy Spolku - právnické osoby. Předseda spolku může stanovit dále výši
jednorázového členského příspěvku splatného při přijetí nového člena Spolku.

c)

Studenti, (v případě, že potvrzením školy prokáží na požádání předsedy Spolku, že jsou
řádnými studenty v denním studiu) jsou osvobozeni od placení členského příspěvku.

d)

Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné
důvody. O prominutí či snížení rozhoduje na základě písemné žádosti člena předseda
Spolku.

Článek VlIl.
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
a)

nejvyšší orgán - členská schůze

b)

statutární orgán - předseda Spolku

c)

kontrolní orgán - dozorčí rada,

d)

pokladník.

1. Členská schůze:
Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze Spolku, tvořená všemi členy Spolku.
Členská schůze se schází nejméně šestkrát do roka a dále vždy, rozhodne-li o tom předseda
Spolku nebo požádá-li o její svolání dozorčí rada Spolku nebo nejméně tři členové Spolku.
Členská schůze je svolána pozvánkou zaslanou všem členům Spolku na jejich kontaktní
e-mailové adresy uvedené v seznamu členů Spolku minimálně 10 dnů před konáním
členské schůze.
Do výlučné působnosti členské schůze patří volba orgánů Spolku, změna stanov
Spolku, stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje Spolku, schvalování výroční zprávy,
rozpočtu a závěrky hospodaření Spolku a zprávy dozorčí rady a další otázky, které si vyhradí.
Usnášení členské schůze:
Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
členů Spolku.
Není-li svolaná členská schůze usnášení schopná, koná se po uplynutí jedné hodiny od
termínu řádně svolaného zasedání členské schůze členská schůze náhradní, která je
usnášení schopná již při jakémkoli počtu přítomných členů s řádným členstvím. Na možnost
konání náhradní členské schůze se stejným programem, musí být členové členské schůze
výslovně upozorněni v pozvánce na takové jednání.
Členská schůze přijímá rozhodnutí většinou hlasů členů přítomných v době usnášení,
každý člen má jeden hlas.
Práva a povinnosti členské schůze:
a) Členská schůze má právo volit a odvolávat členy statutárních a kontrolních orgánů Spolku,
b) rozhodovat o změně stanov resp. změnách hlavní i vedlejší činnosti Spolku,

c) rozhodovat o zrušení zapsaného Spolku likvidací, či jeho transformaci či fúzi,
d) schvalovat rozpočty na daný rok, schvalovat účetní závěrky a zprávu o hospodaření
Spolku, včetně přijímání rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření.
Volba do statutárních a kontrolních orgánů Spolku:
Volba osob do statutárních a kontrolních orgánů Spolku se provádí tajným hlasováním
členské schůze.
Kontrolní orgán je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů,
přičemž každý člen má při každém hlasování jeden hlas. Pro zvolení statutárního orgánu a
členů kontrolního orgánu je třeba nadpoloviční většiny hlasů řádných členů přítomných na
členské schůzi v době usnášení.
2. Předseda Spolku:
Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje Spolek navenek samostatně a
v plném rozsahu. Rozhoduje o všech otázkách činnosti Spolku, pokud nejsou vyhrazeny
jiným orgánům Spolku.
Předseda Spolku je volen členskou schůzí v tajné volbě na období pěti let. Opakovaná
volba předsedy Spolku je možná. Předseda Spolku může ze své funkce odstoupit při jednání
členské schůze, členská schůze je v takovém případě povinna zvolit nového Předsedu
Spolku. Informace o odstoupení musí být uvedena na pozvánce, kterou je členská schůze
svolávána. Po uplynutí funkčního období předsedy Spolku nebo při odstoupení z funkce,
práce předsedy Spolku ve funkci končí provedením nové volby.
Práva a povinnosti předsedy Spolku:
a)

Předseda Spolku dbá na dobré jméno Svatojánské společnosti z.s. Zajišťuje řádný chod
Spolku, dohlíží na správné fungování komisí (dozorčí rady a práce pokladníka).

b)

Podpisové právo - podepisování za Spolek se děje tak, že k vypsanému nebo
vytisknutému názvu Svatojánské společnosti z.s., připojí svůj podpis předseda Spolku.
Nedílnou součástí podpisu je i razítko Spolku.

c)

Předseda Spolku svolává členskou schůzi. Předseda vede členskou schůzi a pořídí z ní
zápis. Formou zápisu z členské schůze informuje ostatní členy o průběhu a závěrech
schůze.

d)

V souladu s rozhodnutími členské schůze připravuje a podepisuje smlouvy s třetími osobami
a zajišťuje jejich plnění.

e)

V souladu se stanovami také vede řádnou evidenci členů, rozhoduje o přijímání nových
členů, o pozastavení členství či jeho zrušení i o udělení či odebrání čestných členství.

f)

Zajišťuje řádnou archivaci dokumentů souvisejících s činností Spolku, nebo tímto pověří
jiného člena spolku v souladu s vnitřním dokumentem „Zásady hospodaření s majetkem
Svatojánské Spolku z.s.“

3. Dozorčí rada:
Dozorčí rada je kontrolním orgánem Spolku oprávněným provádět kontroly všech úkonů
Spolku. Dozorčí rada je tříčlenná, její členové jsou voleni v tajné volbě členskou schůzí na
období pěti roků. Opakovaná volba člena je možná. Člen dozorčí rady Spolku může ze své
funkce odstoupit písemným sdělením předsedovi Spolku. Po uplynutí funkčního období
členů dozorčí rady Spolku, nebo při odstoupení z funkce členství v dozorčí radě Spolku,
končí povinnosti člena ve zvolené funkci až provedením nové volby členů dozorčí
rady. Členové dozorčí rady zvolí mezi sebou svého předsedu. Funkce člena dozorčí
rady není slučitelná s funkcí předsedy Spolku ani pokladníka.
Práva a povinnosti členů dozorčí rady:
a)

Dozorčí rada dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek

činnosti v souladu se stanovami, interními předpisy a smluvními závazky. Zjistí-li
nedostatky, je povinna písemně informovat předsedu Spolku.
b)

Její činnost je podrobně specifikována dokumentem „Zásady hospodaření s majetkem
Svatojánské Spolku z.s.“, jímž je povinna se řídit.

4. Pokladník:
K zabezpečení pravidelných pokladních operací a platebního styku je
představenstvo Spolku oprávněno a povinno zřídit stálé pokladní místo a běžné účty vést v
rozsahu předepsaném zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
Za rozhodné období se považuje jeden kalendářní rok. Pro zřízení, provoz a ochranu
pokladního místa a běžných účtů platí příslušné právní předpisy. Hospodaření probíhá podle
rozpočtu na příslušný kalendářní rok, schvalovaného členskou schůzí na návrh předsedy
Spolku.
Pokladna Spolku a funkce pokladníka - hospodaření s majetkem Spolku podléhá
zvláštnímu internímu spisu „Zásady hospodaření s majetkem Svatojánské Spolku z.s.“
Pokladníkem se stává členskou schůzí zvolený člen Spolku, který se při výkonu své funkce řídí
podle výše uvedeného dokumentu, podle závazných smluv o pohybu zboží a v souladu s
aktuálními zákonnými normami o účetnictví. Pokladník je volen členskou schůzí Spolku na
období pěti let. Je povinen respektovat rozhodnutí členské schůzí a řídí se pokyny dozorčí
rady. Pokladník může ze své funkce odstoupit oznámením doručeným předsedovi Spolku.
Výkon funkce pokladníka v případě odstoupení končí okamžikem zvolení nového pokladníka
členskou schůzí. V případě nouze je funkce pokladníka slučitelná s funkcí předsedy spolku.
Článek IX.
Právní postavení, majetek a hospodaření Spolku
Spolek, je nezávislou a samostatnou organizací s právní subjektivitou. Spolek může svým
jménem nabývat majetková a jiná práva, zavazovat se a má samostatnou majetkovou
odpovědnost. Majetek Spolku je tvořen movitými věcmi, pohledávkami a jinými majetkovými
právy Spolku.
1. Zdroje majetku Spolku jsou:
a)

členské příspěvky,

b)

příjmy z vlastní vedlejší hospodářské činnosti - vzdělávací a kulturně společenská
činnost (např. přednášky, koncerty),

c)

příjmy z vlastní vedlejší hospodářské činnosti Spolku (vlastní ediční činnost, smluvní
provize z prodeje zboží, z průvodcovství, smluvní poplatky a nájmy),

d)

příspěvky a dary institucí, fyzických a právnických osob.

Spolek nezištně pomáhá zprostředkovat dary a dotace jiným subjektům, je-li to v souladu
se zájmy a posláním Spolku. Na těchto darech nemá další podíl a nestávají se jejím majetkem.
2. Hospodaření Spolku:
V souladu s řádně připraveným a schváleným ročním rozpočtem hospodaří Spolku se
všemi prostředky získanými z členských příspěvků, darů či odkazů, ze státních příspěvků,
nadačních grantů, příjmů získaných vedlejší činností Spolku a z výnosů svého majetku.
a)

Svatojánská společnost z.s. je nezisková organizace. Žádná z jejích hlavních činností
není podnikáním ani výdělečnou činností. Veškerá činnost je financována z členských
příspěvků, dotací či grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností.

b)

Zdroje příjmů Spolku budou použity v souladu s článkem III. těchto stanov. Spolek v
žádném případě nebude financovat politické strany nebo hnutí. Příjmy Spolku mohou být
použity pouze k zajištění vlastní činnosti a k naplnění cílů a smluvních závazků Spolku
(§217 občanského zákoníku).

c)

Náklady související se správou Spolku, budou v účetnictví vedeny odděleně.
Předseda Spolku, členové a dozorčí rady Spolku a pokladník Spolku vykonávají tyto
funkce bezplatně.

d)

Spolek nabývá majetek do svého vlastnictví.

e)

Členové neručí za dluhy Spolku (§ 215 odst. 2 občanského zákoníku).

f)

Za řádnou správu a evidenci majetku a hospodaření Spolku odpovídají orgány Spolku
dle platných právních předpisů a těchto stanov. Kontrolu hospodaření Spolku, a to jak
řádnou (po skončení kalendářního roku), tak i namátkovou je oprávněna a povinna
provádět dozorčí rada dle znění dokumentu „Zásady o hospodaření Svatojánské
společnosti z.s.“

3. Výroční zpráva:
Členská schůze Spolku nejpozději do tří měsíců po skončení hodnoceného období
vypracuje výroční zprávu, která bude obsahovat zejména:
•
•
•
•

Přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení,
přehled majetku Spolku, včetně příjmů a závazků,
přehled o příspěvcích a darech poskytnutých Spolku třetími osobami
úplný přehled o použití majetku (finanční zprávu).

Výroční zprávu vypracuje předseda Spolku, nebo jím pověřená osoba. K vypracování
zprávy jsou ostatní členové orgánů Spolku povinováni být nápomocni a neprodleně dodat
požadované podklady. Každý z členů Spolku má právo do výroční zprávy nahlížet a činit si z
ní opisy a výpisy. Výroční zpráva je dokument interní a její obsah nesmí být členy Spolku zneužit
proti jeho vlastním zájmům.
ČIánek X.
Zánik a likvidace Spolku
1. Spolek může zaniknout zrušením s likvidací, nebo rozdělením Spolku podle § 288 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. O zániku Spolku rozhoduje členská schůze Spolku
dvoutřetinovou většinou všech členů Spolku. Rozhodne-li členská schůze o zániku Spolku
tak, že současně určí právního nástupce Spolku, přecházejí veškerá práva a závazky a
veškerý majetek Spolku na určeného právního nástupce ke dni, uvedenému v rozhodnutí
členské schůze Spolku o zániku Spolku. V případě zániku Spolku bez právního nástupce
členská schůze jmenuje likvidátora Spolku, jehož povinností je vypořádat závazky Spolku.
Po vypořádání všech závazků Spolku se zbývající majetek Spolku rozdělí mezi členy Spolku
podle rozhodnutí správní rady Spolku.
2. Příslušný soud zruší zapsaný spolek Svatojánská společnost, z.s. s likvidací na návrh
osoby, která na tom má oprávněný zájem nebo i bez návrhu, pokud jsou splněny
podmínky stanovené v ust. § 268 obč. zák.
3. Rozdělení Spolku a fúze spolků se řídí příslušnými ustanoveními obč. zákoníku.
ČIánek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem přijetí členskou schůzí.

