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STANOVY	

KOMUNITNÍ	CENTRUM	PETRKLÍČ,	z.s.	
	

Čl.	1	Úvodní	ustanovení	
1. Název	spolku	je	Komunitní	centrum	Petrklíč,	z.s.	(dále	také	jen	„spolek“).	
2. Sídlem	spolku	je	Česká	Třebová.	
3. Právní	 formou	 je	 spolek	dle	ustanovení	§214	a	následujících	 zákona	89/2012	Sb.,	občanský	

zákoník	v	platném	znění.	
4. Spolku	bylo	přiděleno	identifikační	číslo	03776395.	
5. Trvání	spolku	není	časově	omezeno.	

	
Čl.	2	Účel	

1. Spolek	je	dobrovolným,	na	politických	stranách,	státní	moci	a	jiných	organizacích	nezávislým	
spolkem,	sdružujícím	své	členy	na	základě	společného	zájmu.	

2. Cílem	 spolku	 je	 pracovat	 s	 dětmi,	mládeží,	 rodinami,	 seniory	 a	 znevýhodněnými	 či	 dalšími	
osobami	v	rámci	oblastí	péče	o	domácnost,	 trávení	volného	času,	prorodinných,	kulturních,	
sportovních,	sociálních	a	komunitních	aktivit.	

3. Za	 účelem	 naplňování	 svého	 cíle	 spolek	 poskytuje	 sociální	 služby	 a	 vyvíjí	 jejich	 inovace,	
poskytuje	vzdělávání	a	supervize,	realizuje	volnočasové	aktivity	a	poskytuje	konferenční	servis	
a	projektový	management.	

4. Spolek	může	za	účelem	naplňování	svého	cíle	z	 rozhodnutí	Správní	 rady	uzavírat	smlouvy	o	
spolupráci	 se	 strategickými	 partnery	 nebo	 z	 rozhodnutí	 Členské	 schůze	 zakládat	 pobočné	
spolky.	

	

Čl.	3	Členství	
1. Členství	ve	spolku	je	dobrovolné.	Členem	spolku	mohou	být	fyzické	a	právnické	osoby,	které	

souhlasí	se	stanovami	a	cíli	spolku.	Kdo	se	uchází	o	členství	ve	spolku,	projevuje	tím	vůli	být	
vázán	stanovami	od	okamžiku,	kdy	se	stane	členem	spolku.	

2. O	přijetí	za	člena	spolku	rozhoduje	na	základě	písemné	přihlášky	Správní	rada.	Členství	vzniká	
dnem	rozhodnutí	Správní	rady	o	přijetí.	

3. Předseda	 spolku	 vede	 seznam	 členů,	 který	 průběžně	 aktualizuje.	 Seznam	 členů	 v	 případě	
fyzické	osoby	obsahuje	 jméno,	příjmení,	 trvalé	bydliště,	datum	narození,	kontaktní	e-mail	a	
další	údaje	určené	Správní	radou.	V	případě	členů	-	právnických	osob	se	eviduje	název,	adresa	
sídla,	statutární	orgán,	IČ,	kontaktní	e-mail	a	další	údaje	určené	Správní	radou.	

4. Členství	zaniká:	
a. vystoupením,	které	je	v	písemné	formě	doručeno	do	sídla	spolku,	
b. úmrtím	fyzické	osoby,	
c. zrušením	právnické	osoby,	
d. vyloučením	 na	 základě	 rozhodnutí	 Správní	 rady	 z	 důvodu	 závažného	 porušení	

povinností	vyplývajících	z	členství,	
e. zánikem	spolku.	
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Čl.	4	Práva	a	povinností	členů	
1. Člen	spolku	má	právo	zejména:	

a. aktivně	se	podílet	na	činnosti	spolku,	
b. být	informován	o	činnosti	a	hospodaření	spolku,	
c. předkládat	 předsedovi	 spolku	 a	 dalším	 orgánům	 spolku	 podněty,	 připomínky	 a	

stížnosti	k	činnosti	spolku	a	obdržet	na	ně	odpovědi,	
d. účastnit	se	Členské	schůze,	dávat	návrhy	k	projednání	a	na	Členské	schůzi	hlasovat,	
e. volit	a	být	volen	do	orgánů	spolku.	

2. Člen	spolku	má	povinnost	zejména:	
a. dodržovat	stanovy,	vnitřní	předpisy	spolku	a	rozhodnutí	příslušných	orgánů	spolku,	
b. dle	svých	možností	se	aktivně	podílet	na	plnění	cílů	spolku	a	jeho	poslání,	
c. respektovat	a	naplňovat	rozhodnutí	Členské	schůze	a	dalších	orgánů	spolku,	
d. dbát	na	to,	aby	nebyly	poškozovány	zájmy	a	dobré	jméno	spolku,	
e. informovat	předsedu	spolku	o	změně	identifikačních	údajů	vedených	v	seznamu	členů.	

	

Čl.	5	Orgány	spolku	
1. Orgány	spolku	jsou:	

a. Členská	schůze,	
b. Předsednictvo,	
c. Správní	rada,	
d. Kontrolní	komise.	

2. Orgány	spolku	mohou	jednat	i	za	použití	telekomunikačních	prostředků	či	internetu	a	přijímat	
usnesení	per-rollam.	

3. Předseda	orgánu	zodpovídá	za	svolání	zasedání,	jeho	řízení,	pořízení	zápisu	z	jednání	a	také	
zastupuje	orgán	navenek.	

4. Orgány	spolku	rozhodují	usnesením.	Pro	přijetí	usnesení	 je	třeba	nadpoloviční	většiny	hlasů	
členů	přítomných	v	době	usnášení.	Stanovy	můžou	dále	pro	určitá	rozhodnutí	stanovit	jinou	
hranici.	

5. Orgány	spolku	jsou	usnášeníschopné	za	účasti	nadpoloviční	většiny	svých	členů.	
6. Orgány	spolku	mohou	přijmout	vnitřní	předpis	upravující	jejich	jednání.	
7. Členství	 ve	 volených	 orgánech	 spolku	 je	 osobní	 povahy	 a	 zástupné	 hlasování	 se	 tedy	

nepřipouští.	
8. V	 případě	 zániku	 funkce	 člena	 voleného	 orgánu	 může	 příslušný	 orgán	 na	 uvolněné	 místo	

kooptovat	jinou	osobu.	Kooptovaný	člen	orgánu	má	mandát	jen	do	konce	funkčního	období	
osoby,	místo	které	byl	 kooptován.	Kooptovaných	členů	 jednoho	orgánu	nesmí	být	 více	než	
polovina	celkového	počtu	jeho	členů.	Toto	ustanovení	se	netýká	statutárního	orgánu.	

9. Funkce	člena	voleného	orgánu	zaniká	zvolením	nového	člena	orgánu,	odstoupením,	úmrtím,	
odvoláním	nebo	uplynutím	 funkčního	období.	V	případě	odstoupení	 funkce	člena	voleného	
orgánu	zaniká	doručením	písemné	rezignace	do	sídla	spolku.	

	

Čl.	6	Členská	schůze	
1. Členská	schůze	je	nejvyšším	orgánem	spolku.	
2. Do	působnosti	Členské	schůze	náleží:	

a. rozhodnutí	o	změně	stanov,	
b. rozhodnutí	o	zrušení	spolku	s	likvidací	nebo	o	jeho	přeměně,	
c. rozhodnutí	o	založení,	zrušení	nebo	přeměně	pobočného	spolku,	



KOMUNITNÍ	CENTRUM	PETRKLÍČ,	z.s.	
	
	

	 3	

d. jmenování	a	odvolání	předsedy	a	místopředsedy,	
e. jmenování	a	odvolání	členů	Správní	rady,	
f. jmenování	a	odvolání	členů	Kontrolní	komise,	
g. rozhodnutí	o	vzniku,	zániku	či	přeměně	pobočného	spolku,	
h. udílení	 rámcových	 pokynů	 předsedovi,	 místopředsedovi,	 členům	 orgánů	 spolku	 a	

členům	spolku	pro	příslušné	období,	
i. vyjadřovat	se	k	výroční	zprávě	a	revizní	zprávě,	
j. vyjadřovat	se	k	Zprávě	Správní	rady	a	Zprávě	Kontrolní	komise,	
k. hodnocení	 činnosti	 předsedy,	 místopředsedy	 členů	 orgánů	 spolku	 a	 členů	 spolku	

v	příslušném	období,	
l. rozhodnutí	ve	věci	odvolání	se	proti	usnesení	Správní	rady	či	Kontrolní	komise.	

3. Pro	přijetí	usnesení	o	změně	stanov	a	zániku	spolku	je	třeba	2/3	hlasů	všech	členů	spolku.	
4. Členská	schůze	se	svolává	dle	potřeby,	nejméně	však	1x	ročně.	Členskou	schůzi	svolává	Správní	

rada.	Ta	dále	 svolá	 zasedání	Členské	schůze	z	podnětu	alespoň	poloviny	členů	spolku	nebo	
Kontrolní	komise.	Nesvolá-li	 zasedání	Členské	schůze	do	čtrnácti	dnů	od	doručení	podnětu,	
může	ten,	kdo	podnět	podal,	svolat	zasedání	Členské	schůze	na	náklady	spolku	sám.	

5. Zasedání	 Členské	 schůze	 svolá	 svolavatel	 e-mailem	 ve	 lhůtě	 nejméně	 14	 dnů	 před	 jeho	
konáním.	Z	pozvánky	musí	být	zřejmé	místo	a	čas	zasedání	a	návrh	agendy	a	programu.	

	

Čl.	7	Předsednictvo	
1. Předsednictvo	je	statutárním	orgánem	spolku	a	tvoří	ho	předseda	a	místopředseda.	
2. Předseda	a	místopředseda	jednají	jménem	spolku	každý	samostatně.	Za	spolek	může	jednat	i	

člen	 Správní	 rady,	 kterého	 ho	 k	 tomu	 písemně	 zmocní	 předseda	 či	 místopředseda	 spolku.	
Jednání	 probíhá	 takovým	 způsobem,	 že	oprávněná	osoba	 ke	 svému	vyznačenému	 jménu	a	
funkci	připojí	svůj	podpis.	

3. Členové	Předsednictva	 jsou	 jmenováni	a	odvoláváni	Členskou	schůzí	spolku.	Členská	schůze	
může	rozhodnout	o	tom,	že	funkce	místopředsedy	nebude	obsazená.	Funkční	období	předsedy	
a	místopředsedy	je	tříleté.	

4. Předsedou	či	místopředsedou	může	být	zvolen	pouze	člen	spolku,	který	je	plně	svéprávný	a	
způsobilý	k	právním	úkonům.	

5. Pravomoci	členů	Předsednictva	jsou	zejména	následující:	
a. členové	Předsednictva	řídí	spolek	mezi	jednáními	Správní	rady,	jednají	za	něj,	zastupují	

ho	navenek,	předsedají	Správní	radě	a	vykonávají	další	činnosti,	které	jim	svěří	stanovy,	
Členská	schůze	a	Správní	rada,	

b. členům	Předsednictva	přísluší	schvalovat	mimořádné	výdaje	nad	rámec	schváleného	
rozpočtu	nepřevyšující	hodnotu	50	tisíc	korun,	

c. předseda	spolku	zodpovídá	za	vedení	seznamu	členů,	
d. místopředseda	zastupuje	předsedu	v	záležitostech	svěřených	mu	předsedou	či	Správní	

radou.	
6. V	případě	zániku	funkce	předsedy	nebo	není-li	předseda	s	to	vykonávat	svojí	funkci,	přechází	

funkce	předsedy	na	místopředsedu.	
7. V	případě	zániku	funkce	předsedy	i	místopředsedy	nebo	nejsou-li	předseda	i	místopředseda	

s	to	vykonávat	svoje	funkce,	přechází	funkce	statutárního	orgánu	na	Správní	radu.	V	takovém	
případě	je	Správní	rada	povinna	svolat	nejpozději	do	3	měsíců	Členskou	schůzi,	která	zvolí	nové	
Předsednictvo.	
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Čl.	8	Správní	rada	
1. Správní	rada	je	výkonným	orgánem	spolku	a	řídí	spolek	mezi	zasedáními	Členské	schůze.		
2. Pro	 předsedu,	 místopředsedu	 a	 členy	 spolku	 jsou	 usnesení	 Správní	 rady	 závazná.	 Ti	 se	

v	případě	nesouhlasu	můžou	odvolat	ke	Členské	schůzi.	To	ale	nemá	odkladný	účinek.	
3. Do	působnosti	Správní	rady	náleží:	

a. řízení	spolku	mezi	zasedáními	Členské	schůze,	
b. výkon	usnesení	Členské	schůze,	
c. určení	pole	působnosti	jednotlivých	členů	Správní	rady,	
d. rozhodnutí	o	přijetí	a	vyloučení	člena,	
e. přijetí	a	úprava	rozpočtu,	
f. schválení	mimořádných	výdajů	nad	rámec	schváleného	rozpočtu	převyšující	hodnotu	

50	tisíc	korun,	
g. schválení	uzávěrky	hospodaření,	
h. schválení	výroční	zprávy	shrnující	činnost	spolku	za	uplynulý	rok,	
i. vydání	vnitřních	předpisů	spolku,	
j. rozhodnutí	o	vzniku	či	zániku	regionální	pobočky,	
k. rozhodnutí	o	ostatních	údajích	vedených	v	seznamu	členů,	
l. předložení	Zprávy	Správní	rady	Členské	schůzi	za	své	funkční	období,	
m. svolání	Členské	schůze,	
n. rozhodnutí	o	uzavření	smlouvy	o	spolupráci	se	strategickým	partnerem.	

4. Správní	rada	nebo	její	jednotlivý	členové	jsou	jmenováni	a	odvoláváni	Členskou	schůzí.	Funkční	
období	je	tříleté.	

5. Členem	Správní	rady	může	být	zvolen	pouze	člen	spolku,	který	je	plně	svéprávný	a	způsobilý	
k	právním	úkonům.	

6. Správní	 rada	 má	 3	 až	 7	 členů	 podle	 rozhodnutí	 Členské	 schůze.	 Členy	 Správní	 rady	 jsou	
předseda	 a	místopředseda	 z	 titulu	 své	 funkce.	 Další	 členy	 do	 určeného	 počtu	 volí	 Členská	
schůze.	

7. Pro	přijetí	usnesení	ohledně	přijetí	či	vyloučení	člena	je	třeba	nadpoloviční	většiny	hlasů	všech	
členů	Správní	rady.	

8. Správní	 rada	 se	 svolává	 dle	 potřeby,	 obvykle	 1x	 měsíčně,	 nejméně	 však	 1x	 za	 2	 měsíce.	
Zasedání	Správní	rady	svolává	předseda	spolku.	

	

Čl.	9	Kontrolní	komise	
1. Kontrolní	komise	 je	kontrolním	orgánem	spolku	podle	§262	a	následujících	zákona	89/2012	

Sb.,	občanský	zákoník,	v	platném	znění.	
2. Pro	předsedu,	místopředsedu	a	členy	Správní	rady	jsou	její	usnesení	závazná.	Ti	se	v	případě	

nesouhlasu	můžou	odvolat	ke	Členské	schůzi.	To	ale	nemá	odkladný	účinek.	
3. Do	působnosti	Kontrolní	komise	náleží:	

a. dohled	nad	činností	orgánů	spolku	a	nad	tím,	jsou-li	záležitosti	spolku	řádně	vedeny	a	
vykonává-li	 spolek	 činnost	 v	 souladu	 s	 právními	 předpisy,	 stanovami	 a	 vnitřními	
předpisy,	

b. prověřování	podnětů	členů	ve	vztahu	k	činnosti	spolku,	
c. zjistí-li	Kontrolní	komise	nedostatky,	upozorní	na	ně	předsedu	spolku.	Pokud	nebudou	

zahájeny	 kroky	 k	 nápravě	 do	 14	 dnů,	 oznámí	 Kontrolní	 komise	 nedostatky	 Správní	
radě.	Pokud	nebudou	zahájeny	kroky	k	nápravě	Správní	radou	do	14	dnů,	Kontrolní	
komise	dá	podnět	Správní	radě	ke	svolání	Členské	schůze,	

d. schválení	revizní	zprávy	shrnující	činnost	Kontrolní	komise	za	uplynulý	rok,	
e. předložení	Zprávy	Kontrolní	komise	Členské	schůzi	za	své	funkční	období.	
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4. Členové	Kontrolní	komise	můžou	nahlížet	do	účetních	dokladů	a	dalších	dokumentů	spolku	a	
požadovat	od	členů	dalších	orgánů	spolku	nebo	od	jeho	zaměstnanců	vysvětlení	k	jednotlivým	
záležitostem	a	mají	přístupy	do	prostorů	využívaných	spolkem.	

5. Členové	Kontrolní	 komise	 jsou	 jmenováni	a	odvoláváni	Členskou	 schůzí,	 která	 ze	 členů	určí	
předsedu	Kontrolní	komise.	Funkční	období	je	tříleté.	

6. Členem	 Kontrolní	 komise	 může	 být	 pouze	 osoba	 plně	 svéprávná,	 bezúhonná	 a	 způsobilá	
k	právním	úkonům,	která	zároveň	nesmí	být	členem	statutárního	orgánu,	členem	Správní	rady	
nebo	v	pracovně-právním	či	obdobném	vztahu	ke	spolku.	

7. Kontrolní	komise	má	3	až	5	členů	podle	rozhodnutí	Členské	schůze.	
8. Kontrolní	komise	se	svolává	dle	potřeby,	nejméně	však	1x	ročně.	Zasedání	Kontrolní	komise	

svolává	předseda	Kontrolní	komise.	
	

	
Čl.	10	Majetek	a	zásady	hospodaření	spolku	

1. Spolek	hospodaří	 s	movitým	 i	nemovitým	majetkem.	 	V	případě	 zániku	 spolku	 rozhoduje	o	
majetkovém	vypořádání	Členská	schůze.	

2. Spolek	může	kupovat	či	přijímat	do	vlastnictví	nemovitosti.	
3. Zdroji	majetku	jsou	zejména:	

a. dobrovolné	členské	příspěvky,	
b. dary	od	právnických	a	fyzických	osob,	
c. dary	od	členů,	
d. výnosy	majetku,	
e. státní	příspěvky,	dotace	a	granty,	
f. příjmy	z	reklamy,	
g. příjmy	z	pronájmů	i	prostoru	na	internetových	stránkách	a	z	vedlejších	aktivit,	které	

zajišťují	chod	hlavního	poslání,	
h. tržby	od	osob,	kterým	spolek	poskytuje	služby,	
i. dědictví.	

	

Čl.	11	Zánik	spolku	
1. Spolek	zaniká:	

a. rozhodnutím	soudu,	
b. dobrovolným	 rozpuštěním	 nebo	 sloučením	 s	 jiným	 spolkem	 na	 základě	 rozhodnutí	

Členské	schůze.	
2. Zaniká-li	 spolek	 dobrovolným	 rozpuštěním,	 rozhodne	 současně	 Členská	 schůze	 o	 způsobu	

majetkového	vypořádání	a	bude-li	to	třeba,	jmenuje	likvidátora.	

	

Čl.	12	Závěrečná	ustanovení	
1. Stanovy	vchází	 v	platnost	 i	účinnost	dnem	přijetí	usnesení	Členské	schůze	o	 jejich	 změně	a	

nahrazují	tak	text	předchozích	stanov.	
	
V	České	Třebové	dne	11.	4.	2019	

……………………………………………………………….	
Renata	Zahrádková,	předsedkyně	spolku	


