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Stanovy spolku  

 

Úplné znění ke dni 15. 9. 2018 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1. Název Spolku: Lagunino, z. s. (dále též „Spolek“)  

2. Sídlo Spolku: Velvarská 157, 273 26 Olovnice 

3. Lagunino, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

v platném znění a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

4. Lagunino, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace 

založená za účelem naplňování společného zájmu definovaného v Čl. II Stanov.   

5. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí 

těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

Čl. II 

Činnost a cíle Spolku 

1. Cíle Spolku: 

a) podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, 

intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, 

b) ochrana přírody a krajiny, 

c) ochrana životního prostředí, 

d) propagace a prosazování principů občanské společnosti, 

e) sociální služby a pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel, 

f) pořádání pravidelné, nepravidelné a spontánní volnočasové činnosti především pro děti 

a mládež,  

g) výchova a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, 

h) příprava a realizace vzdělávacích akcí. 
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2. Hlavní činnost Spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování 

cílů Spolku, a to je prováděno zvláště prostřednictvím: 

a) organizace a pořádání pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež, 

b) organizace a pořádání příležitostných volnočasových aktivit pro děti a mládež, 

c) organizace a pořádání prázdninových volnočasových aktivit pro děti a mládež, 

d) organizace a pořádání spontánních volnočasových aktivit pro děti a mládež, 

e) spolupráce s obdobnými korporacemi, školami, dětskými domovy a podobnými 

institucemi, 

f) environmentální výchova dětí a mládeže, 

g) organizace kurzů, seminářů, školení a podobných akcí pro děti, mládež a dospělé, 

h) účast či spoluúčast na sportovních, kulturních a podobných akcích, 

i) spolupráce se samosprávnými celky, obcemi a státními orgány v oblasti ochrany 

životního prostředí, přírody a krajiny, 

j) spolupráce s jinými korporacemi či institucemi v oblasti sociální práce a pomoci 

znevýhodněným skupinám obyvatel, 

k) další formy činností a konkretizaci činností stanoví Členská schůze. 

3. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí Spolek dále činnosti vedlejší: 

a) vydávání elektronických či tištěných publikací, 

b) volnočasové poradenství, 

c) osvětovou a vzdělávací činnost, 

d) pronájem prostor a vybavení spolku jiným korporacím a institucím obdobného 

charakteru, 

e) výroba a prodej reklamních či upomínkových předmětů, 

f) vědu a výzkum v oblasti pedagogiky, andragogiky, sociologie, psychologie, ochrany 

životního prostředí, přírody a krajiny. 

4. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu a rozvoj Spolku. 

Činnost tak bude vykonávána jako nezisková, spolek nemá za cíl podnikat ve smyslu 

zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. 
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Čl. III 

Členství 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem spolku Lagunino, z. s. (dále též „člen“) se 

může stát každá fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a 

sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu 

člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.  

2. Formy členství ve Spolku: 

a) řádné členství, 

b) členství osob mladších 18 let, 

c) čestné členství. 

3. Fyzická osoba starší 18 let se stává řádným členem ke dni rozhodnutí Členské schůze o 

přijetí její žádosti o členství. Členská schůze, může odmítnout přijetí žadatele o členství, 

pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo 

být ohroženo řádného plnění poslání Spolku. O přijetí řádného člena rozhoduje Členská 

schůze hlasováním.  

4. Fyzická osoba mladší 18 let se stává členem ke dni rozhodnutí Členské schůze o přijetí 

její žádosti o členství. Žádost žadatele mladšího 18 let musí být kontrasignována jeho 

zákonným zástupcem. Členská schůze, může odmítnout přijetí žadatele o členství, 

pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo 

být ohroženo řádného plnění poslání Spolku. O přijetí člena mladšího 18 let rozhoduje 

Členská schůze hlasováním. 

5. Čestné členství uděluje Členská schůze spolku, pokud dojde k většinovému názoru, že 

udělení četného členství navrženému je v zájmu Spolku.  Návrh na udělení čestného 

členství může podat Členské schůzi kterýkoliv řádný člen Spolku starší 18 let. Čestným 

členem Spolku může být pouze osoba starší 18 let, která s členstvím vyslovila souhlas. 

O udělení čestného členství ve spolku rozhoduje Členská schůze hlasováním.  

6. Ukončení členství ve Spolku 

Členství ve spolku zaniká: 
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a) dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení 

o ukončení členství Výboru spolku, 

b) úmrtím člena, 

c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze 

Spolku; o vyloučení člena ze Spolku rozhoduje Členská schůze hlasováním; Členská 

schůze Spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a 

cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání Spolku, 

d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného Členskou schůzí, a to prvním 

dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků, informaci o vyloučení člena z tohoto 

důvodu rozesílá výbor spolku, 

e) zánikem Spolku nebo rozhodnutím Členské schůze o jeho přeměně na jinou právní 

formu. 

7. Práva členů 

a) práva řádných členů a čestných členů 

(i) účastnit se činnosti Spolku, 

(ii) být pravidelně informován o dění ve Spolku, 

(iii) užívat výhod člena Spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických 

poplatcích atp.), 

(iv) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na 

své podání, 

(v) volit a být volen do volených orgánů Spolku. 

b) práva členů mladších 18 let 

(i) účastnit se činnosti Spolku, 

(ii) být pravidelně přiměřeně informován o dění ve Spolku, 

(iii) užívat výhod člena Spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických 

poplatcích atp.), 

(iv) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na 

své podání. 

8. Povinnosti členů 
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a) povinnosti řádných členů a členů mladších 18 let 

(i) platit členské příspěvky, 

(ii) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku, 

(iii) řídit se Stanovami Spolku a jeho vnitřními předpisy, 

(iv) v případě změny neprodleně aktualizovat své údaje nezbytné pro potřeby Spolku. 

b) povinnosti čestných členů  

(i) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku,  

(ii) řídit se Stanovami Spolku a jeho vnitřními předpisy, 

(iii) v případě změny neprodleně aktualizovat své údaje nezbytné pro potřeby Spolku. 

 

9. Členové spolku neručí za případné dluhy Spolku. 

10.  Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.  

 

Čl. IV 

Orgány spolku 

1. Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány: 

a) Členská schůze, 

b) Výbor spolku, 

c) Likvidátor. 

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh 

jejich jednání je upraven dále ve Stanovách. 

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku, ostatní orgány jsou 

volené. 

4. Funkční období volených orgánů jsou tři roky s výjimkou Likvidátora. Členové 

volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní 

členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Členské schůze. Členství ve volených 

orgánech zaniká smrtí člena voleného orgánu, uplynutím funkčního období, 
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odstoupením člena voleného orgánu nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou 

schůzí. 

5. Statutárním zástupcem Spolku je Výbor spolku. Členové Výboru spolku jsou oprávněni 

jednat jménem Spolku samostatně. 

Čl. V 

Členská schůze 

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem 

Spolku. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulé období, přijímá zásady 

činnosti pro období následující, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících 

orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do 

její působnosti tak náleží zejména: 

(a) určit hlavní zaměření činnosti Spolku, 

(b) rozhodovat o změně Stanov, 

(c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků, 

(d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období 

předkládané Výborem spolku, 

(e) schvalovat výsledek hospodaření Spolku, 

(f) volit členy Výboru spolku a Likvidátora, 

(g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů, jsou – li zřízeny, 

(h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku. 

2. Zasedání Členské schůze je svoláváno Výborem spolku podle potřeby, nejméně však 

jednou za rok. Zasedání Členské schůze se svolává elektronicky, nejméně čtrnáct 

kalendářních dnů před jeho konáním. 

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská 

schůze. Výbor spolku je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do 15 

kalendářních dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program 
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mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán Spolku zasedání Členské 

schůze do patnácti kalendářních dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět 

podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám. 

4. Právo zúčastnit se Členské schůze mají všichni členové Spolku. Členové mladší 18 let 

nemají právo hlasovat, volit a být voleni. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a 

požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku v přiměřené podobě, vztahuje-

li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Členské schůze. Požaduje-li člen na 

zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení 

by Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

5. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům 

nejméně sedm kalendářních dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, 

aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Členské 

schůze lze odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno, a to pouze ze 

zvlášť závažných důvodů. 

6. Každý řádný člen a čestný člen má jeden hlas, hlasy všech řádných a čestných členů 

mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny 

řádných členů Spolku. Usnesení Členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných 

řádných členů.  

7. Jednání Členské schůze řídí Členskou schůzí zvolený předsedající Členské schůze. 

Zvolený předsedající vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská 

schůze neusnese na jeho změně, či předčasném ukončení. O zařazení projednání 

záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout 

hlasováním přítomných členů Spolku oprávněných o ní hlasovat. 

8. Předsedající Členské schůze zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze 

v průběhu jejího zasedání, na konci zasedání Členské schůze tento zápis předloží 

Členské schůzi ke schválení, v případě připomínek tyto zapracuje a finální schválená 

podoba zápisu je předložena všem přítomným členům Členské schůze k podpisu 

v tolika vyhotoveních, kolik je přítomných členů schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo 

zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení 

byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Podepsaný zápis Členské schůze 

převedený do elektronické podoby rozešle Výbor spolku elektronicky nejpozději do tří 

kalendářních dnů všem členům Spolku. Každý člen Spolku může nahlížet do všech 

zápisů ze zasedání Členské schůze. 
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Čl. VI 

Výbor spolku 

1. Výbor spolku je výkonným orgánem Spolku. Výboru spolku náleží působnost ve všech 

záležitostech, nejde-li o působnost svěřenou Stanovami či zákonem výlučně Členské 

schůzi. Výbor spolku je statutárním zástupcem Spolku a každý člen Výboru spolku je 

oprávněn jednat navenek za Spolek jeho jménem samostatně.  

2. Do působnosti Výboru spolku náleží řídit Spolek ve všech ohledech tak, aby: 

a) bylo naplňováno poslání a účel spolku v souladu s jeho principy, 

b) byly naplňovány Stanovy a vůle Spolku vyjádřená v usneseních Členské schůze, 

c) Spolek dostál povinnostem podle svého právního postavení, 

e) jmění a majetek Spolku bylo řádně spravováno a byl zajištěn řádný chod organizace. 

3. Výbor spolku zejména: 

a) právně a fakticky jedná jménem Spolku, 

b) připravuje, schvaluje a vydává interní předpisy Spolku závazné pro všechny členy 

a organizační jednotky, 

c) přijímá rozhodnutí ve všech věcech, které spadají do její působnosti, 

4. Působnost a pravomoc Výboru spolku vykonávají jednotliví členové Výboru spolku 

nebo ten, koho tím Výbor spolku pověří. Pokud není určeno jinak, má se za to, že 

členové Výboru spolku jsou pověřeni v rozsahu vyplývajícím z jejich funkce. Výbor 

spolku není kolektivním orgánem ve smyslu zákona. 

5. Svá rozhodnutí a usnesení přijímá Výbor spolku nadpoloviční většinou členů Výboru 

spolku, každý člen Výboru spolku má jeden hlas, hlasy členů Výboru spolku mají 

stejnou váhu. Výbor spolku je schopen se usnášet pouze za účasti všech členů Výboru 

spolku.  

6. Výbor spolku může pověřit i orgány Spolku jemu podřízené, které může pro ten účel 

také zřídit; případně pověřit i jiné osoby s jejich souhlasem. 

7. Výbor spolku zodpovídá za činnost těch, kdo jsou pověřeni úkolem v působnosti 

Výboru spolku, tuto činnost řídí a kontroluje. 

8. Výbor spolku má tři volené členy. Funkční období členů Výboru spolku jsou tři roky.  
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9. Jednotlivé členy Výboru spolku volí Členská schůze, a to samostatně. Členem Výboru 

spolku může být pouze bezúhonná a plně svéprávná osoba starší 18 let.    

10. Každý člen Výboru spolku je oprávněn disponovat s bankovními účty spolku, není-li 

stanoveno Členskou schůzí jinak. 

11. Výbor spolku je podřízen Členské schůzi a jí se zodpovídá ze své činnosti. 

12. Jednotlivé členy Výboru spolku odvolává Členská chůze, a to samostatně; působnost 

odvolaného člena Výboru spolku přechází dočasně na ostatní členy Výboru spolku.  

13. Výbor spolku předkládá Členské schůzi zprávy o své činnosti, plán činnosti 

na následující období, návrh rozpočtu, účetní závěrku a zprávu o provedení 

inventarizace majetku. Výbor spolku zodpovídá za plnění rozpočtu.  

14. Výbor spolku může Členské schůzi předkládat ke schválení návrhy strategických 

materiálů, řádů či dalších usnesení. 

15. Členská schůze je oprávněna zrušit nebo pozastavit svým usnesením účinnost 

kteréhokoliv předpisu či rozhodnutí v působnosti Výboru spolku.  

16. K výlučným kompetencím Výboru spolku patří zejména:  

a) svolávat Členskou schůzi, 

b) vedení účetnictví Spolku a příprava účetní závěrky, 

c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto 

návrhy Členské schůzi, 

d) správa majetku Spolku a veškerá hospodářská činnost spolku, 

e) správa bankovního účtu Spolku, 

f) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr, 

g) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků, 

h) příprava výroční zprávy, 

i) připravovat návrh rozpočtu spolku a předkládat tento návrh Členské schůzi ke 

schválení. 

Čl. VII 

Likvidátor 
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1. V případě zrušení Spolku rozpuštěním volí Členská schůze Likvidátora, který je 

odpovědný za likvidaci spolku. 

2. Likvidátorem může být pouze bezúhonný řádný člen spolku starší 18 let. 

3. Při rušení spolku s likvidací sestaví Likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle 

Spolku všem členům. 

4. Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému řádnému členu, který o to 

požádá. 

5. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění 

dluhů spolku nezbytné.  

Čl. VIII 

Majetek a hospodaření 

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, z darů 

fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, grantů a 

dotací, z příjmů ze svých činností, z dědictví a odkazů, z výnosu svého majetku, 

z prodeje propagačních předmětů.  

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit 

k financování činností naplňujících poslání a cíle Spolku a k vytváření potřebných 

podmínek pro realizaci těchto činností. 

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických 

osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití 

prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří 

řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv. 

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného 

naplňování poslání a cílů spolku. Výbor spolku vede řádnou evidenci majetku.  

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a inventarizaci majetku odpovídají orgány Spolku v 

rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku. 

6. Členská schůze může svým usnesením pověřit Výbor spolku ke svěření části majetku 

do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku 

ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí 

subjektu při jeho správě.  



Stránka 11 z 11 

 

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.  

8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve 

vnitřních předpisech a směrnicích spolku. 

Čl. IX 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské 

schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.  

2. Dojde-li k zániku Spolku, přechází jeho majetek na řádné členy Spolku. Rozdělení 

majetku na řádné členy Spolku provede Likvidátor.  

3. Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem vložení do sbírky listin 

spolkového rejstříku rejstříkovým soudem.   

 

V Libčicích nad Vltavou dne 15. 9. 2018 

 




