
 

 

Společně svou cestou, z. s. 

Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo 

Společně svou cestou, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Komorní Lhotce, 

na adrese Komorní Lhotka 1, PSČ 739 54. 

  

Čl. II 

Účel spolku 

Spolek je dobrovolná, nevládní, nezisková organizace působící v Pobeskydí založená za 

účelem vytváření prostoru pro komunitní život a vzdělávání. 

 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho 

členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

a) podporovat vytváření komunitního života v dílčích lokalitách v rámci Pobeskydí a 

sdružovat osoby s tímto zájmem, 

b) směřovat a inspirovat k přirozenosti a jednoduchosti života, 

c) vytvářet prostor pro učení se v přírodě a skrze přírodu, 

d) šířit povědomí o aktivním a respektujícím rodičovství a alternativách ve vzdělávání 

dětí, 

e) vytvářet příležitost pro mezigenerační obohacování se v nejrůznějších oborech a 

oblastech života, 

f) umožnit propojování osobního, duchovního, rodinného a profesního života a 

přibližování se celistvosti v těchto oblastech, 

g) pořádat semináře, přednášky a další vzdělávací aktivity směřující k osvětě a 

vzájemnému sdílení, 

h) spolupracovat se státními, nestátními a církevními organizacemi za účelem 

udržitelnosti dílčích činností spolku. 

 

 



 

 

 

 

Čl. IV 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě 

schválení písemné přihlášky Výborem spolku. Prvními členy spolku se automaticky 

stávají zakládající osoby spolku, tzv. přípravný výbor spolku a dále se stávají Výborem 

spolku. 

2. Členství ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena Výboru spolku, 

b) úmrtím člena, 

c) zánikem spolku, 

d) vyloučením člena v případě, že člen závažně porušil své povinnosti vyplývající 

z členství ve spolku, zároveň nezjednal nápravu do 10 dnů ode dne doručení výzvy 

k této nápravě ze strany Výboru spolku, 

e) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní 

zasedání členské schůze  

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

3. Spolek povede seznam svých členů, který nebude veřejně přístupný. Shromažďování 

osobních údajů bude odpovídat pouze stanovenému účelu v nezbytném rozsahu a po 

nezbytně nutnou dobu. 

4. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 

potvrzeného ukončení členství. 

 

Práva a povinnosti členů 

5. Členství ve spolku se dělí na aktivní a pasivní: 

a) Aktivním členem je: 

 pasivní člen, který byl schválen Výborem spolku na základě podané žádosti po 

dvou letech svého členství, 

 pasivní člen, který souhlasil s návrhem a rozhodnutím Výboru spolku stát se 

aktivním členem, 

 členové Výboru spolku jsou aktivními členy. 

b) Pasivní členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky Výborem spolku.  

6. Práva členů 

Aktivní člen má právo: 

a) být informován o dění spolku, 

b) podílet se na činnosti spolku, 



 

 

c) podávat návrhy, připomínky a dotazy Výboru spolku, 

d) volit a být volen do Výboru spolku, 

e) účastnit se jednání členské schůze a prostřednictvím hlasování se podílet na jejím 

rozhodování, 

f) využívat výhod spolku, pokud spolek tyto výhody nabízí, 

g) na osvobození od placení členských příspěvků pokud je zároveň členem Výboru 

spolku. 

Pasivní člen má stejná práva jako člen aktivní s výjimkou d) a e), kdy jeho hlas je pouze 

hlasem poradním. 

7. Povinnosti členů 

Aktivní člen má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku a plnit usnesení Výboru spolku, 

b) chránit a zachovávat dobrou pověst spolku, 

c) chránit majetek a prostředky spolku, 

d) aktivně se podílet na plnění cílů spolku a nedělat žádné kroky, které by byly v rozporu 

se zájmy spolku, 

e) svědomitě vykonávat práci ve Výboru spolku, 

f) aktivně a pravidelně se účastnit členské schůze spolku a přispívat ke zlepšení práce 

spolku, 

g) platit členské příspěvky, které byly uloženy Výborem spolku. 

Pasivní člen má stejné povinnosti jako člen aktivní s výjimkou d), e) a f). 

 

Čl. V 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: Výbor spolku, Členská schůze. 

1. Výbor: 

a) Výbor je nejvyšším a zároveň statutárním orgánem spolku s rozhodovacími 

pravomocemi. Výbor má tři členy. Prvními členy Výboru jsou všichni zakladatelé. 

Výbor je volen na deset let. V případě zániku členství člena výboru může výbor 

dosadit do výboru stávajícího aktivního člena spolku, na kterém se členové Výboru 

jednohlasně shodnou. Minimální počet členů Výboru jsou tři. 

b) Členem Výboru se může stát jen svéprávná a bezúhonná osoba. Bezúhonnou se 

rozumí osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin nebo se tak na ní 

hledí v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 

c) Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je usnášeníschopný, 

účastní-li se jednání minimálně tři jeho členové. Rozhodnutí Výbor přijímá 

nadpoloviční většinou hlasů. Každý z členů Výboru má jeden hlas. 

d) Jednání Výboru se může uskutečnit osobně nebo s využitím techniky (konferenční 

hovor, apod.). 

e) Výbor dále: 



 

 

 rozhoduje o změně stanov spolku, kdy k přijetí změny stanov spolku je zapotřebí 

souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru spolku, 

 schvaluje vnitřní pravidla spolku, 

 schvaluje přihlášky zájemců o členství, vede seznam členů a rozhoduje o 

vyloučení členů ze spolku. 

 svolává Členské schůze, 

  zpracovává a archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 

  řeší návrhy, podněty a připomínky vzešlé z Členské schůze, 

 stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o 

odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to 

existují závažné důvody, 

 je zodpovědný za hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými hodnotami 

spolku,  

 rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku, 

 předkládá zprávu o činnosti spolku a přehled o příjmech a výdajích za předešlý 

rok, 

 schvaluje strategický plán a rozpočet spolku na příští období, 

 rozhoduje o zániku spolku, 

f) Funkce člena Výboru zaniká doručením písemného oznámení člena Výboru o tom, 

že se vzdává této funkce ostatním členům Výboru či úmrtím nebo zánikem 

členství ve spolku nebo rozhodnutím Výboru o odvolání člena z funkce, pokud 

závažně porušil povinnost vyplývající z jeho funkce. 

2. Členská schůze: 

a) Členská schůze je shromážděním všech členů spolku. Členská schůze je svolávána 

Výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Členská schůze 

projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období 

následující, volí Výbor spolku. 

b) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

aktivních členů spolku. Usnesení Členská schůze přijímá nadpoloviční většinou 

přítomných hlasů. Každý z aktivních členů má jeden hlas. 

c) Členská schůze dále: 

 kontroluje rozhodnutí Výboru spolku a navrhuje úpravy či změny těchto 

rozhodnutí, které předkládá Výboru k projednání, 

 schvaluje zprávu o činnosti spolku a přehled o příjmech a výdajích za 

předešlý rok, 

 připomínkuje strategický plán, rozpočet spolku na příští období a vnitřní 

pravidla spolku. 

3. Statutární orgán je kolektivní – je jím Výbor. Jménem spolku je oprávněn samostatně 

jednat každý člen Výboru. 

 



 

 

Čl. VI 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 

osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

Čl. IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne, účinnosti nabývají dnem zápisu do 

spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě. 

 

 

V Komorní Lhotce dne 27. 2. 2020 

 


