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návrh – verze 4 (7. 2.20) 

S T A N O V Y 

zapsaného spolku KARLŮV HRÁDEK 
 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

1. Spolek s názvem KARLŮV HRÁDEK z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolným svazkem, 

založeným k naplňování společného zájmu jeho členů. 

 

2. Spolek je právnickou osobou a vyvíjí činnost v souladu s těmito stanovami a obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

3. Sídlem klubu Hluboká nad Vltavou. Sídlo je pravidelným místem pro přijímání písemností. 

 

Článek 2 

Poslání a úkoly 

 

1. Hlavním posláním Spolku je vytváření podmínek pro trvalé udržení společenských, 

kulturních, památkových a krajinářských hodnot, jejichž nositelem je zejména zřícenina 

hradu Karlův Hrádek, která je ve vlastnictví Města Hluboká nad Vltavou. 

 

2. Cílem Spolku je výzkum, údržba, propagace, popularizace Karlova Hrádku, jako unikátní 

památky gotického stavitelství a památky na Karla IV. 

 

3.  K naplnění tohoto poslání a cíle vyvíjí Spolek činnost, která představuje: 

 

a) mapování historie Karlova Hrádku, 

b) podpora účelného využití areálu hradu, zejména pořádání kulturních, zážitkových a 

vzdělávacích akcí apod., 

c) propagace a popularizace Karlova Hrádku a dalších historických a kulturních míst 

Hlubocka, včetně řeky Vltavy a potenciálu okolní krajiny 

d) realizace krátkodobých i dlouhodobých koncepcí a projektů, souvisejících s dosahováním 

účelu Spolku, 

e) ochrana drobné památky, přírody a krajiny v blízkém okolí Karlova Hrádku, 

f) navazování partnerství a spolupráce se subjekty zabývající se podobnou tématikou v ČR i 

v zahraničí, 

g) vyhledávaní vhodných finančních zdrojů k pokrytí uvedených činností. 

  

4. Vedle své hlavní činnosti, k její podpoře nebo k hospodárnému využití spolkového majetku 

může Spolek vyvíjet též vyvíjet též hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné 
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výdělečné činnosti, zejména získáváním dotací, sponzorských darů a příjmů z reklamní 

činnosti. 

 

Článek 3 

Společné zásady členství 

 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická i právnická osoba, 

která souhlasí s posláním, úkoly a stanovami Spolku. 

 

2. V případě, že je členem Spolku právnická osoba, zastupuje člena Spolku statutární orgán 

právnické osoby nebo jím určený zástupce. 

 

3. Členství fyzické i právnické osoby lze založit podáním písemné přihlášky představenstvu, 

přičemž členství vzniká rozhodnutím představenstva Spolku o přijetí za člena Spolku. 

Přihláška osoby mladší 18ti let musí být opatřena písemným souhlasem jejích zákonných 

zástupců. 

 

4. Člen má právo: 

a) podle svých schopností a možností se podílet na činnosti Spolku a využívat výhod, které z 

členství vyplývají, 

b) zúčastňovat se členské schůze, uplatňovat návrhy, názory a vyžadovat vysvětlení a informace 

o činnosti, hospodaření a majetku Spolku, 

c) po dosažení věku 18-ti let hlasovat na členské schůzi, 

d) po dosažení věku 18-ti let být zvolen za člena představenstva nebo revizorem (člen s hlasem 

rozhodujícím), 

e) podat námitky proti rozhodnutí představenstva Spolku do 15-ti dnů od oznámení takového 

rozhodnutí. 

 

5. Člen je povinen: 

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení a rozhodnutí přijatá členskou schůzí, představenstvem, 

prezidentem, příp. dalšími k tomu oprávněnými osobami, 

b) chránit majetek Spolku a jeho dobré jméno, 

c) řádně a včas platit členské příspěvky, příp. jiné poplatky související s členstvím nebo se 

specifickými činnostmi a oprávněními člena. 

 

6. Členství zaniká: 

a) vystoupením člena, 

b) vyškrtnutím člena pro neplacení členských příspěvků, 

c) vyloučením člena pro hrubé porušování základních povinností, 

d) smrtí člena, nebo zánikem člena – právnické osoby. Členství nepřechází na právního 

nástupce. 

 

O zániku členství podle písm. b) a c) rozhoduje představenstvo. Vystoupit z klubu může člen 

kdykoliv na základě písemné odhlášky doručené představenstvu. 

 

7. Ve Spolku existuje členství různého druhu, a to základní a prioritní.  

 

8. S prioritním členstvím je kromě práv a povinností, uvedených v Článku 3 odst. 4 a 5 stanov, 

spojeno právo na jmenování a dvou členů představenstva Spolku. Prioritní člen nemůže být 

ze Spolku vyloučen ani vyškrtnut. S prioritním členstvím je spojeno zvláštní právo hlasování 
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na členské schůzi Spolku, podle kterého má prioritní člen takový počet hlasů, kolik je počet 

členů Spolku plus jeden. Prioritním členem Spolku je Město Hluboká nad Vltavou,  IČ 002 

44 899, se sídlem Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36. 

 

9. Se základním členstvím nejsou spojena žádná zvláštní práva ani povinnosti. 

 

Článek 4 

Orgány Spolku 

 

 A. Členská schůze 

  

1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze všech členů, kterou svolává představenstvo 

nejméně jednou ročně. Požádá-li o svolání valné hromady prokazatelně jedna třetina členů 

Spolku s hlasem rozhodujícím, je představenstvo povinno svolat ji nejpozději do jednoho 

měsíce od doručení takového podnětu. 

 

2. Členskou schůzi svolává předseda představenstva, nebo jím pověřený člen představenstva 

písemnou pozvánkou s programem valné hromady vyvěšenou na desce Spolku a na nástěnce 

v místě sídla prioritního člena. Pozvánku lze kromě vyvěšení osobně předat, či doručit 

členům Spolku. 

 

3. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomen prioritní člen a dále alespoň jeden člen 

Spolku. Není-li členská schůze usnášení schopná, koná se do jednoho týdne od termínu 

původní členské schůze členská schůze nová, která je usnášení schopná bez ohledu na to, je-

li přítomen další člen Spolku. Prioritní člen Spolku musí být vždy na členské schůzi 

přítomen. Novou členskou schůzi svolává předseda představenstva, nebo jím pověřený člen 

představenstva písemnou pozvánkou s programem nové členské schůze, vyvěšené na desce 

Spolku a na nástěnce v místě sídla prioritního člena Spolku nejpozději dva pracovní dny před 

konáním nové členské schůze. 

 

4. Každý člen Spolku se základním členstvím má jeden hlas; v případě členství fyzické osoby 

má hlasovací právo člen, starší 18-ti let plně způsobilý k právnímu jednání. Člen Spolku 

s prioritním členstvím má takový počet hlasů, kolik je počet členů Spolku plus jeden. 

 

5. Člen Spolku se účastní na členské schůzi osobně. Stanovy vylučují zastoupení člena Spolku 

– fyzické osoby zmocněncem či jinou osobou. V případě, že je členem Spolku právnická 

osoba, zastupuje člena Spolku statutární orgán právnické osoby nebo jím písemně určený 

zástupce. Prioritního člena Spolku zastupuje starosta nebo jím písemně pověřený zástupce. 

 

6. Členská schůze zejména: 

a) rozhoduje o zániku Spolku a o  majetkovém vypořádání, 

b) rozhoduje o sídle, názvu a symbolice Spolku, 

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov Spolku, 

d) volí a odvolává člena představenstva, revizora a čestného předsedu,  

e) projednává a schvaluje výroční zprávu představenstva o činnosti Spolku, hospodaření a 

majetku Spolku, jakož i zprávu revizora o hospodaření a majetku Spolku, 

f) stanoví a schvaluje hlavní směry činnosti a schvaluje  rozpočet Spolku pro následující 

období, 

g) schvaluje a vydává interní předpisy, které upravují vnitřní poměry Spolku, 

h) volí delegáty na valné hromady spolků nebo organizací, kterých je Spolek členem, 
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i) rozhoduje o výši členských příspěvků členů, 

j) rozhoduje o změně a doplnění programu, uvedeném v pozvánce na členskou schůzi, k 

návrhům členů přítomných na jednání členské schůze, 

k) rozhoduje o námitkách členů proti rozhodnutím představenstva Spolku, 

l) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí. 

 

7. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných na 

členské schůzi. 

 

8. O průběhu členské schůze sepisuje pověřený člen představenstva zápis, jehož obsahem jsou 

návrhy, rozhodnutí a výsledky hlasování a rozhodnutí o případných námitkách. Přílohou 

zápisu jsou pozvánka a prezenční listina. Zápis z členské schůze podepisuje člen 

představenstva, vypracováním zápisu pověřený a předseda představenstva. 

 

 B.  Představenstvo 
 

1. Výkonným orgánem Spolku je představenstvo. Představenstvo především zabezpečuje 

plnění úkolů Spolku mezi členskými schůzemi a řídí a organizuje běžnou činnosti Spolku. 

Rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou svěřeny do výlučné působnosti členské schůze, 

nebo pokud si členská schůze rozhodnutí o takové otázce nevyhradila. 

 

2. Představenstvo je statutárním orgánem Spolku. Jedná jménem Spolku a zastupuje Spolku 

navenek. Jednat jménem Spolku je oprávněn předseda představenstva samostatně, nebo dva 

ostatní členové představenstva společně.  

 

3. Představenstvo zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a připravuje podklady pro jednání členské 

schůze, zejména zprávy o činnosti, dalších úkolech, hospodaření, plnění rozpočtu a 

sestavuje návrh rozpočtu pro příští období, 

b) řídí činnost Spolku po stránce ekonomické, organizační a  technické, 

c) rozhoduje o vstupu Spolku do spolků, obchodních korporací a jiných organizací a o 

vystoupení z nich, 

d) je oprávněno nakládat s majetkem Spolku, řídit jeho hospodaření, příp. vydávat pro 

nakládání s prostředky klubu směrnice a pokyny (prémiové řády, organizační řád, popisy 

práce pracovníků, apod.) 

e) rozhoduje o vyškrtnutí a vyloučení člena Spolku. 

 

4. Představenstvo má tři členy. Jeden člen je volený členskou schůzí ze členů Spolku. Dva 

členy představenstva jmenuje člen Spolku s prioritním členstvím. Funkční období členů 

představenstva je 3 roky. 

 

5. Pokud se v průběhu volebního období uvolní místo v představenstvu, může tento orgán 

doplnit počet svých členů kooptací do nejbližší členské schůze, která buď zvolí řádného 

člena představenstva, nebo jej jmenuje člen Spolku s prioritním členstvím. 

 

6. Výkon funkce člena představenstva je neslučitelný s výkonem funkce revizora nebo 

čestného předsedy.  

 

7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. 
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8. Člen představenstva může na svou funkci rezignovat. Výkon funkce a odpovědnost za 

výkon této funkce však končí až dnem kooptace či volbou nového člena. Člen 

představenstva, zvolený členskou schůzí, může být členskou schůzí odvolán. Členové 

představenstva, jmenovaní prioritním členem, mohou být prioritním členem odvoláni. 

  

9. Představenstvo svolává předseda vhodným způsobem podle potřeby, nejméně však jednou 

za 2 měsíce. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na jeho schůzi přítomna 

nadpoloviční většina členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina 

přítomných členů. O svých jednáních a rozhodnutích, včetně výsledku hlasování, 

představenstvo sepisuje zápis, který podepisují všichni členové, kteří se jednání účastnili. 

 

C. Revizor 

 

1. Revizora volí a odvolává členská schůze. Ze své funkce může být odvolán nebo na ni může 

rezignovat. 

 

2. Revizor provádí kontrolu a revize v rámci činnosti všech orgánů Spolku. Oprávnění kontroly 

se vztahuje na všechny funkcionáře, členy a pracovníky Spolku na činnost, která se vztahuje 

k činnosti Spolku. Každý je povinen na požádání revizora poskytnout mu bez prodlení 

pravdivé a úplné vyjádření, včetně potřebných písemností nebo jiných dokladů. 

 

3. Revizor může na svou funkci rezignovat. Výkon funkce a odpovědnost za výkon této funkce 

však končí až dnem, kdy bude zvolen nový revizor. 

 

4. Výkon funkce revizora je neslučitelný s výkonem funkce člena představenstva nebo čestného 

předsedy. 

 

D.  Čestný předseda 

 

1.  Čestný předseda není statutárním orgánem Spolku ani nemá žádné výkonné či jiné 

pravomoci, s výjimkou jeho práv a povinností vyplývajících z těchto stanov. 

 

2. Čestného předsedu volí členská schůze s tím, že čestný předseda nemusí být členem Spolku. 

 

3.  Čestný předseda může na výkon své funkce rezignovat. V případě rezignace, úmrtí čestného 

předsedy, či dojde-li ke ztrátě jeho způsobilosti k právnímu jednání, či k takovému jejímu 

omezení, které vylučuje jeho další výkon funkce čestného předsedy, zůstává funkce čestného 

předsedy neobsazená, až do zvolení nového  čestného předsedy. 

 

4.  Čestný předseda má právo:  

 

a) zúčastnit se jednání členské schůze, a to i v případě, že není členem Spolku, má právo zde 

vystoupit s tím, že pokud není členem Spolku, má poradní hlas, 

b) zúčastnit se jednání představenstva s právem zde vystoupit s tím, že má poradní hlas. 

 

5. Funkce  čestného předsedy je neslučitelná s jakoukoliv jinou funkcí v orgánech Spolku. 

 

Článek 5 

Ustanovení o volbách 
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1. Volba členů představenstva, čestného předsedy a revizora se provádí veřejným hlasováním, 

pokud členská schůze nerozhodne jinak. 

 

2. Volební období představenstva a revizora je tříleté, přičemž změny v jejich složení může 

provádět každá členská schůze. Pro zachování jednotné délky volebního období se členové 

orgánů Spolku odvolávají a volí vždy společně. Volební období čestného předsedy je 

neomezené. 
 

Článek 6 

Právní postavení a majetek Spolku a zásady hospodaření Spolku 
 

1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu § 214 a násl. o.z. 

 

2. Majetek Spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku 

jsou: 

a) příspěvky členů Spolku, 

b) příjmy z hospodářské činnosti Spolku, 

c) příspěvky a dotace od jiných subjektů, 

d) příspěvky od státu a obce, 

e) dary fyzických a právnických osob, 

f) jiné příjmy. 

 

3. Představenstvo rozhoduje o převodech vlastnictví a správy majetku Spolku, pokud si 

rozhodnutí v předem stanovených záležitostech nevyhradí členská schůze. 

 

4. Spolek není založen za účelem podnikání či jiného dosahování zisku. Majetek Spolku 

používá Spolek k dosažení účelu, pro který byl založen. Spolek vede účetnictví v souladu se 

zákonem o účetnictví. 

 

Článek 7 

Ustanovení závěrečná 
 

1. Spolek vzniká jako právnická osoba dnem zápisu do veřejného rejstříku. 

 

2. Spolek zakládají zakladatelé tím, že se shodli na: 
 

a) názvu a sídle Spolku, 

b) účelu Spolku, 

c) právech a povinnostech členů vůči Spolku, popřípadě na určení způsobu, jak jim budou 

práva a povinnosti vznikat, 

d) určení statutárního orgánu. 

 

3. Pokud tyto stanovy neurčují jinak, řídí se poměry Spolku příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatních právních předpisů. 

 


