
Stanovy spolku  

Děti v Haluzí, z.s. 

 

§ 1 | Název, forma a sídlo 

1. Spolek Děti v Haluzí, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu 
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Spolek má sídlo v Opatovice II, Uhlířské Janovice a zakládá se na dobu neurčitou. 

§ 2 | Charakter a účel spolku 

Spolek je dobrovolným, neziskovým, nevládním svazkem fyzických osob, který vznikl za těmito 
účely: 

1. předškolní výchova a péče o děti v souladu s pedagogickou koncepcí spolku (mj. 
podpora harmonického rozvoje dětí v kontaktu s přírodou, podpora životního stylu 
vedoucího k samostatnosti a odpovědnosti, vytváření prostoru pro rozvíjení 
smysluplných mezilidských vztahů, rozšiřování povědomí o kulturním dědictví a 
tradicích) 

2. ochrana přírody a krajiny v kontextu trvale udržitelného rozvoje 
3. podpora vědomého a pozitivního přístupu k životu 
4. aktivní participace rodičů na činnosti spolku 
5. rozvoj lokální komunitní spolupráce 

§ 3 | Formy činnosti spolku 

1. Uvedených účelů spolek dosahuje zejména těmito hlavními činnostmi: 
1. provozování dětského klubu inspirovaného přírodní pedagogikou, 
2. pořádání volnočasových aktivit pro děti a rodiče (tábory, výlety) 
3. rozvoj lidského společenství, pořádání vzdělávacích, komunitních, kulturních a 

osvětových akcí, 
4. spolupráce s dalšími spolky a komunitami podobného zaměření, 
5. ochrana a obnova přírody 
6. vzdělávání dětí školního věku – komunitní škola 

2. Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost, spočívající také v podnikání 
nebo jiné výdělečné činnosti, a to výhradně za účelem podpory hlavní činnosti spolku 
a naplňování účelu spolku. Spolek se může zapojovat do věcí veřejných i tím, že se 
účastní na správních řízeních. 

 



§ 4 | Členství 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která 
souhlasí se stanovami spolku. 

2. Členové spolku se rozlišují: 
1. hlavní člen je zpravidla osoba, která pro spolek delší dobu aktivně vykonává 

záslužnou činnost a je silně identifikovaná se společným zájmem a činností 
spolku, 

2. vedlejší člen je zpravidla rodič dítěte zapsaného v dětském klubu, účastník 
aktivit spolku, sympatizant, podporovatel či zájemce o dění ve spolku. 

3. Hlavní a vedlejší členství vzniká dnem, kdy jednatel spolku rozhodne o přijetí žadatele 
na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat druh členství, jméno a 
příjmení žadatele, poštovní adresu pro doručování písemností, dále přihláška musí 
obsahovat datum narození, telefonické spojení, e-mailovou adresu a vlastnoruční 
podpis.  

4. Spolek vede neveřejný seznam členů, za jehož vedení odpovídá statutární orgán 
spolku.  

5. Osobní údaje členů v rozsahu uvedeném v odst. 3 se uchovávají po dobu tří let od 
skončení členství, pokud bývalý člen výslovně nepožádá o okamžitý výmaz. Při výmazu 
se nicméně ponechávají osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození; tyto 
údaje se archivují za účelem případného vystavení potvrzení o členství (§ 236 odst. 2 
občanského zákoníku). 

§ 5 | Práva členů 

1. Hlavní členové mají zejména právo: 
1. podílet se na činnosti spolku, 
2. účastnit se jednání členské schůze s hlasovacím právem, 
3. být pravidelně informováni o činnosti spolku, 
4. předkládat podněty, návrhy, připomínky, stížnosti a žádat jejich vyřízení, 
5. hodnotit činnost spolku za uplynulé období, 
6. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. 

2. Vedlejší členové mají zejména právo: 
1. účastnit se aktivit pořádaných spolkem, 
2. účastnit se jednání členské schůze s hlasem poradním, 
3. být pravidelně informováni o činnosti spolku, 
4. předkládat podněty, návrhy, připomínky, stížnosti a žádat jejich vyřízení. 

§ 6 | Povinnosti členů 

1. Hlavní členové mají povinnost: 
1. dodržovat stanovy, 
2. plnit usnesení orgánů spolku, 
3. hájit dobré jméno spolku, 
4. nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 



5. dodržovat vnitřní pravidla spolku, 
6. podílet se na naplňování cílů spolku, 
7. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce, 
8. plnit včas a řádně členské příspěvky ve výši stanovené statutárním orgánem. 

2. Vedlejší členové mají povinnost: 
1. dodržovat stanovy, 
2. plnit usnesení orgánů spolku, 
3. hájit dobré jméno spolku, 
4. nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 
5. dodržovat vnitřní pravidla spolku, 
6. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce, 
7. plnit včas a řádně členské příspěvky ve výši stanovené statutárním orgánem. 

3. Pokud dále není uvedeno jinak, rozumí se označením „členové spolku“ jak hlavní 
členové, tak vedlejší členové spolku a „členstvím“ se rozumí členství hlavní i vedlejší. 

§ 7 | Členské příspěvky 

1. Výši, splatnost a způsob úhrady členských příspěvků stanovuje statutární orgán spolku. 
Členské příspěvky jsou nevratné. 

2. Člen – rodič dítěte zapsaného v dětském klubu má povinnost platit provozní členské 
příspěvky. 

3. Statutární orgán může svým rozhodnutím snížit členský příspěvek případně osvobodit 
člena od jeho úhrady, a to zejména u hlavních členů. 

4. Rozhodnutí statutárního orgánu o snížení členského příspěvku, případně osvobození 
od jeho úhrady není nárokové. 

5. Statutární orgán může rovněž svým rozhodnutím při mimořádných událostech 
rozhodnout o mimořádných členských příspěvcích. 

6. Člen spolku může na základě svého rozhodnutí přispět na činnost spolku formou 
nahodilého členského příspěvku. 

§ 8 | Zánik členství 

Členství zaniká: 

1. na základě písemného oznámení člena o vystoupení, 
2. pokud člen ani po písemné výzvě neuhradí do jednoho měsíce členský příspěvek, 
3. úmrtím či prohlášením za mrtvého, zánikem právnické osoby, 
4. vyloučením člena na základě rozhodnutí statutárního orgánu pro hrubé porušování 

stanov či poškozování dobrého jména spolku. Takové rozhodnutí může být účinné 
pouze v případě, že člen i přes písemné napomenutí statutárního orgánu pokračuje 
v porušování povinností člena. 

§ 9 | Orgány spolku 

1. Spolek má tyto orgány: 



1. členská schůze, 
2. kolektivní statutární orgán – 2 jednatelé. 

§ 10 | Členská schůze 

1. Členská schůze je schůzí všech členů spolku. Schází se dle potřeby, minimálně však 
jednou ročně. Členskou schůzi svolává statutární orgán. 

2. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nadpoloviční většina hlavních 
členů spolku a jeden z jednatelů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů. Každý 
hlavní člen má jeden hlas.  

3. Pokud není členská schůze usnášeníschopná ani půl hodiny po ohlášeném začátku, 
svolá statutární orgán náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze je 
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, avšak může projednávat 
pouze záležitosti zařazené na pořad původního řádného zasedání. 

4. Členská schůze dále: 
1. Kontroluje rozhodnutí statutárního orgánu a navrhuje úpravy či změny těchto 

rozhodnutí, které předkládá statutárnímu orgánu k projednání, 
2. Připomínkuje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok, 

rozpočet spolku na příští období a vnitřní pravidla spolku, 
3. Určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období, 
4. Prezentuje veřejnosti aktivity spolku. 

§ 11 | Jednatelé 

1. Jednatelé jsou nejvyšším orgánem spolku a zároveň jeho statutárním orgánem. 
Statutární orgán je tedy kolektivní a tvoří jej dva jednatelé.  

2. Jednateli se automaticky stávají dva zakládající členové spolku: Marie Sýkorová, dat. 
nar. 23.4.1992, trvale bytem Opatovice II 13, 285 04, Uhlířské Janovice a Petr Sýkora, 
dat. nar. 10.7.1987, trvale bytem tamtéž. Oba dva se stávají jednateli na dobu 
neurčitou. 

3. Každý z jednatelů zastupuje spolek ve všech věcech, jakožto jeho jménem samostatně 
jedná a podepisuje. 

4. Jednatel spolku je oprávněn a povinen zejména: 
1. Schvalovat zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející 

období, 
2. Schvalovat rozpočet spolku na příští období 
3. Rozhodovat o zániku spolku, 
4. Rozhodovat o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku, 
5. Je zodpovědný za hospodaření spolku, za nakládání s majetkovými hodnotami 

spolku a za vedení účetních záležitostí, 
6. Stanovit výši členských příspěvků, 
7. Schvalovat přihlášky zájemců o členství, vést seznam členů a rozhodovat o 

vyloučení člena ze spolku,  
8. Svolat jednání členské schůze, 
9. Rozhodovat o změně stanov spolku, 



10. Rozhodovat o podnětech, připomínkách a stížnostech členů a stanovit způsob 
jejich vyřízení. 

§ 12 | Hospodaření spolku 

1. Příjmy spolku tvoří: 
1. členské příspěvky, 
2. dary, 
3. granty a dotace, 
4. příjmy z vedlejší činnosti (§ 3 odst. 2). 

2. Spolek hospodaří se získanými prostředky výhradně za účelem naplňování cílů spolku 
a podle schváleného ročního rozpočtu. 

3. Za hospodaření spolku je zodpovědný statutární orgán, který každoročně předkládá 
členské schůzi zprávu o hospodaření. 

4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické 
osobě s příbuzným předmětem činnosti. 

§ 13 | Závěrečná ustanovení  

1. Záležitosti těmito stanovami neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy. 
2. Stanovy byly tímto schváleny zakladateli spolku dnešního dne tj. 1.6.2020. Účinnosti 

nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 

Za zakladatele spolku Marie Sýkorová, Petr Sýkora a Šárka Herrmannová 

 

Marie Sýkorová………………………………………. 

 

Petr Sýkora……………………………………………… 

 

Šárka Herrmannová…………………………………. 

 

 


