
 

STANOVY 
Asociace pro inovace v logistice, z.s. 

platné znění k datu1.4.2021 
 

Článek 1 
NÁZEV, SÍDLO, IČ SPOLKU 

Název spolku zní: Asociace pro inovace v logistice, z.s. 
Sídlem zapsaného spolku je: Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
IČ: bude přiděleno 

Článek 2 
PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLKU 

Spolek je samosprávný a dobrovolný nezávislý svazek členů, sdružující členy – právnické a 
fyzické osoby na základě společného zájmu a přesvědčení. Spolek je právnickou osobou.  

 
Článek 3 

ÚČEL SPOLKU 
(1) Hlavní činností spolku je: 

• podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti logistiky, 

• vytvářet podmínky pro maximální využití synergií a potenciálu v logistice, její 

automatizaci, robotizaci a digitalizaci,  

• podporovat inovační procesy, výzkum v rámci činností provozovaných členy 

spolku, 

• podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, 

samosprávnými a neziskovými organizacemi, v oblasti logistických inovací, 

• nabízet poradenské služby svým členům, 

• pořádat semináře zaměřené na klastrovou problematiku a problematiku 

logistiky  

• v úzké spolupráci s vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro rozvoj 

odborníků v oblasti logistiky.   

 

(2) Realizace hlavní činnosti spolku je zabezpečována vlastní organizační a hospodářskou 
činností zejména: 

• poskytováním poradenských služeb pro členy spolku v oblasti logistiky, 

ekonomiky a návratnosti investic do automatizace, robotizace, digitalizace, 

právní problematiky ve vazbě na autorské právo, patenty a užitné vzory a 

analýz, týkajících se získání podpory z veřejných fondů, vše se zaměřením na 

problematiku logistiky, 



• organizováním vzdělávacích akcí, pracovních setkání a prezentací 

s problematikou automatizace, robotizace a digitalizace logistiky (semináře, 

odborné kurzy, veletrhy, výstavy) a zajišťováním účasti členů na těchto akcích 

pořádaných jinými osobami, 

• přípravou projektů pro získání grantů a dotací ze strukturálních fondů EU a 

z jiných zdrojů pro spolek, popř. zapojené členy, 

• shromažďováním a správou prostředků na podporu svých neziskových aktivit 

spolku především v oblasti podpory vzdělávání studentů a edukace trhu, 

• zpracováním analýz průzkumu trhu, konkurenčního prostředí a vyhodnocení 

ekonomických dopadů inovací se zaměřením na společné potřeby členů, 

• zpracováním analýz benchmarkingu v oblasti logistiky při nasazení 

automatizace a robotizace, 

• podporou informovanosti veřejnosti o poslání spolku a propagací svých členů, 

koordinací plánů výuky vysokých škol – členů spolku, 

• koordinací výzkumných, seminárních, diplomových a doktorandských prací, 

• koordinací společných projektů členů realizovaných v rámci činnosti spolku. 

(3) Členové se řídí schváleným Etickým kodexem spolku, který předkládá Výkonná rada a 
schvaluje členská schůze a to včetně případných změn a aktualizací. 

 
Článek 4 
ČLENSTVÍ 

(1) Členem spolku se může stát fyzická, či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a 
účelem spolku a hodlá svou činností k naplnění účelu aktivně přispět a dodržovat 
Etický kodex spolku. 

(2) O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky Výkonná rada.  
(3) O přijetí rozhodne Výkonná rada na svém nejbližším zasedání a o rozhodnutí písemně 

vyrozumí žadatele. Na přijetí za člena spolku není dán právní nárok. Výkonná rada 
není povinna rozhodnutí o nepřijetí žadatele za členy spolku odůvodňovat. 

(4) Členství vzniká dnem, kdy Výkonná rada rozhodne o přijetí žadatele za člena spolku. 
Dokladem o vzniku členství je vyrozumění o rozhodnutí Výkonné rady.  

 

(5) Členství zaniká: 

a) dnem, kdy je spolku doručeno oznámení člena o vystoupení ze spolku; toto 
oznámení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem člena anebo musí být 
podepsáno elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu 
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, 

b) úmrtím fyzické osoby; 
c) zrušením nebo zánikem právnické osoby bez právního nástupce, 
d) prohlášením konkurzu na právnickou osobu, či zamítnutím takového návrhu pro 

nedostatek majetku, 



e) vyloučením člena rozhodnutím Výkonné rady v souladu s ustanovením § 239 
zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), 

f) pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Výkonnou 
radou dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě 
upozorněn, 

g) závažným porušením Etického kodexu spolku, kdy Výkonná rada rozhodne u 
ukončení členství člena spolku. 

(6) Proti rozhodnutí Výkonné rady o vyloučení člena je přípustné odvolání k členské 
schůzi, jež musí být adresováno spolku a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů od doručení 
rozhodnutí o vyloučení. Odvolání musí být písemné a napadené rozhodnutí je 
členskou schůzí přezkoumáváno pouze v rozsahu důvodů výslovně v odvolání 
uvedených. Pro účely přezkumu rozhodnutí musí být v rozhodnutí Výkonné rady o 
vyloučení člena jasně uvedeny důvody vyloučení. Členská schůze rozhodnutí Výkonné 
rady potvrdí nebo zruší. Odvolání je pokládáno za žádost podle ustanovení § 241 
občanského zákoníku. Do konečného rozhodnutí členské schůze se na člena, který 
podal včasné odvolání, pohlíží tak, jako kdyby nebyl vyloučen. 

(7) V případě vyloučení člena spolku nebo ukončení jeho členství zaniká automatiky 
rovněž jeho členství a funkce ve Výkonné nebo Dozorčí radě; je-li člen spolku 
právnickou osobou, zaniká členství a funkce jeho zástupce v těchto orgánech, 
s ohledem na skutečnost, že právo vykonávat funkci v orgánech spolku mají pouze 
jeho členové (čl. 5 odst. 1) písm. c). 

 

Článek 5 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA 

(1) Člen spolku má tato práva: 
a) podílet se na činnosti spolku, 
b) účastnit se Členské schůze, hlasovat a volit do orgánů spolku, 
c) být volen do orgánů spolku, 
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 
e) zúčastňovat se podle svých zájmů a možností veškerého dění ve spolku, 
f) podílet se na výhodách, které z členství ve spolku vyplývají, 
g) podílet se na využívání společných finančních zdrojů spolku způsobem a podle 

zásad přijatých orgány spolku. 
(2) Člen spolku je povinen zachovávat při spolkové činnosti vůči ostatním členům i vůči 

orgánům spolku zdvořilost a slušnost, a řídit se pravidly definovanými v Etickém 
kodexu. Stejně je člen povinen si počínat i na zasedáních orgánů spolku, či jiných 
akcích pořádaných spolkem. Člen, který je právnickou osobou, je povinen zajistit 
dodržování těchto pravidel ze strany fyzických osob, které ho zastupují. 

(3) Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky platné pro daný kalendářní rok pro 
členy spolku v členění dle typu a velikosti organizace a člena spolku schválených na 
daný rok Členskou schůzí.  

 
Článek 6 

SEZNAM ČLENŮ 



(1) Spolek vede seznam svých členů. Ten obsahuje členské číslo, jméno a příjmení (firmu), 
datum narození nebo (IČ), adresu (sídlo) a další kontaktní údaje člena a jeho 
statutárního orgánu. 

(2) Seznam členů je veřejný. Člen spolku může požádat Výkonnou radu o nezveřejnění 
svého členství ve spolku. Na nezveřejnění však není právní nárok.  

 (3) Obdobným způsobem jako seznam členů je vedena evidence bývalých, čestných a 
emeritních členů spolku. Tento seznam je neveřejný a právo nahlížet do něj a žádat o 
nahlédnutí, či pořízení výpisu mají pouze členové Výkonné rady a Dozorčí rady, pokud 
nebude se členem dohodnuto jinak. 

 

Článek 7 
ČESTNÉ ČLENSTVÍ 

(1) Výkonná rada může podle svého uvážení rozhodnout o udělení čestného členství ve 
spolku kterékoli fyzické nebo právnické osobě, ať žijící nebo nežijící a existující nebo 
zaniklé (v tomto případě se souhlasem jeho dědiců či právních nástupců, jsou-li), 
která se zasloužila o naplňování poslání a úkolů spolku.  

(2) S čestným členstvím nejsou spojeny žádné povinnosti a neplynou z něj žádná práva, 
vyjma práv čestných, jako např. práva zúčastnit se zasedání Členské schůze a práva 
vystoupit na něm, pokud Výkonná rada o udělení takového práva čestnému členu 
rozhodne a ten je přijme. 

(3) Jednou udělené čestné členství nezaniká ani smrtí nebo zánikem čestného člena 
Čestný člen však může být vyloučen rozhodnutím Výkonné rady nebo se může 
čestného členství vzdát sdělením adresovaným Výkonné radě. 

 

Článek 8 
PARTNERSTVÍ 

(1) Partnerem spolku se může stát fyzická, či právnická osoba, která souhlasí se 
stanovami a účelem spolku a hodlá svou činností k naplnění účelu aktivně přispět a 
dodržovat Etický kodex spolku. 

(2) O přijetí za Partnera rozhoduje na základě písemné přihlášky Výkonná rada.  
(3) O přijetí rozhodne Výkonná rada na svém nejbližším zasedání a o rozhodnutí písemně 

vyrozumí žadatele. Na přijetí za Partnera spolku není dán právní nárok. Výkonná rada 
není povinna rozhodnutí o nepřijetí žadatele za členy spolku odůvodňovat. 

(4) Partnerství vzniká dnem, kdy Výkonná rada rozhodne o přijetí žadatele za Partnera 
spolku. Dokladem o vzniku partnerství je vyrozumění o rozhodnutí Výkonné rady.  

(5) Partnerstvím vznikají Partnerovi všechny práva a povinnosti shodné s členy spolku 
mimo právo hlasovat na Členské schůzi, které přísluší pouze členům spolku. Zástupce 
partnera může být zvolen do Dozorčí rady nikoliv však do Výkonné rady.  

(6) Partnerství zaniká: 

a) dnem, kdy je spolku doručeno oznámení Partnera o vystoupení ze spolku; toto 
oznámení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem Partnera anebo musí být 
podepsáno elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu 
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, 

b) úmrtím fyzické osoby; 
c) zrušením nebo zánikem právnické osoby bez právního nástupce, 
d) prohlášením konkurzu na právnickou osobu, či zamítnutím takového návrhu pro 

nedostatek majetku, 



e) vyloučením Partnera rozhodnutím Výkonné rady, 
f) pokud Partner nezaplatí partnerský příspěvek, který je ve shodné výši jako členské 

příspěvky a to ani v přiměřené lhůtě určené Výkonnou radou dodatečně ve výzvě 
k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, 

g) závažným porušením Etického kodexu spolku, kdy Výkonná rada rozhodne u 
ukončení partnerství Partnera spolku. 

(6) Proti rozhodnutí Výkonné rady o vyloučení Partnera je přípustné odvolání k členské 
schůzi, jež musí být adresováno spolku a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů od doručení 
rozhodnutí o vyloučení. Odvolání musí být písemné a napadené rozhodnutí je 
členskou schůzí přezkoumáváno pouze v rozsahu důvodů výslovně v odvolání 
uvedených. Pro účely přezkumu rozhodnutí musí být v rozhodnutí Výkonné rady o 
vyloučení partnera jasně uvedeny důvody vyloučení. Členská schůze rozhodnutí 
Výkonné rady potvrdí nebo zruší. Do konečného rozhodnutí členské schůze se na 
Partnera, který podal včasné odvolání, pohlíží tak, jako kdyby nebyl vyloučen. 

(7) V případě vyloučení Partnera spolku nebo ukončení jeho partnerství zaniká 
automatiky rovněž jeho případné členství a funkce v Dozorčí radě; je-li Partner spolku 
právnickou osobou, zaniká členství a funkce jeho zástupce v Dozorčí radě, s ohledem 
na skutečnost, že právo vykonávat funkci v Dozorčí radě spolku mají pouze jeho 
Partneři nebo členové. 

 
Článek 9 

ORGÁNY SPOLKU 
Orgány spolku jsou: 

• Členská schůze 

• Výkonná rada  

• Dozorčí rada 

 

Článek 10 
ČLENSKÁ SCHŮZE 

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 
(2) Účastnit se zasedání Členské schůze a hlasovat na něm jsou oprávněni všichni členové 

spolku. 
(3) Zasedání Členské schůze svolává Výkonná rada podle potřeby, nejméně však jednou 

za rok. Výkonná rada svolá zasedání Členské schůze vždy, když o to požádá nejméně 
jedna třetina členů.  

(4) Členská schůze je považována za svolanou, pokud Výkonná rada rozešle všem členům 
písemné pozvánky v listinné podobě ve formě poštovní zásilky, anebo elektronicky 
formou e-mailu zaslaného na e-mailové adresy všem členům spolku nebo ji uveřejní 
na webových stránkách spolku. Členská schůze musí být svolána nejméně 30 dnů před 
termínem konání. Členové, vůči nimž nebyla lhůta ke svolání Členské schůze 
dodržena, jsou oprávněni vzdát se práva na včasné svolání Členské schůze písemným 
prohlášením nebo ústně při jednání Členské schůze. Pozvánka, zaslaná formou e-
mailu se považuje za doručenou v případě, že člen nejpozději do pěti (5) dní od jejího 
odeslání e-mailem potvrdí její přijetí. 

(5) Členská schůze zejména: 



a) volí svého předsedu, 
b) rozhoduje o změnách stanov, 
c) jmenuje a odvolává členy Výkonné rady, 
d) jmenuje a odvolává členy Dozorčí rady, 
e) schvaluje zprávu Výkonné rady o činnosti a hospodaření spolku a schvaluje zprávu 

Dozorčí rady, schvaluje pravidla a výši členských příspěvků a poplatků dle návrhu 
Výkonné rady na daný kalendářní rok, 

f) projednává odvolání člena spolku proti rozhodnutí Výkonné rady o jeho vyloučení 
g) rozhoduje o zrušení spolku, 
h) rozhoduje o dalších otázkách, které jí svěřuje zákon či předloží k rozhodnutí 

Výkonná rada. 
(6) O odvolání proti rozhodnutí Výkonné rady o vyloučení, člena rozhoduje nejbližší 

Členská schůze svolaná po datu, kdy bylo odvolání člena doručeno spolku. Proti jiným 
rozhodnutím orgánů spolku než proti rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení 
člena, či nepřijetí není odvolání ke Členské schůzi přípustné. Právo člena obracet se 
na Členskou schůzi se stížnostmi a dalšími podněty tím není dotčeno. 

(7) Zasedání Členské schůze se koná na území České republiky, a to buď v sídle spolku, 
případně na jiném místě, uzná-li to Výkonná rada za vhodné s ohledem na možnost 
co největšího počtu členů zúčastnit se zasedání. Členové se mohou zúčastnit Členské 
schůze s využitím elektronických prostředků, umožňujících přímý dálkový přenos 
z Členské schůze obrazem a zvukem, a to formou videokonference. V případě, že člen 
hodlá využít tuto formu účasti, je povinen tuto skutečnost sdělit Výkonné radě 
nejpozději 5 dní před konáním Členské schůze, společně s identifikací technického 
prostředku umožňujícího dálkový přenos. Nedohodne-li Výkonná rada s členem jinak, 
považují se za tyto prostředky komunikační aplikace Skype nebo Microsoft Teams, 
Zoom. Po provedení připojení zařízení člena se zařízením umístěném v místě konání 
valné hromady je člen povinen se identifikovat tak, že prostřednictvím aplikace ukáže 
účastníkům Členské schůze svůj průkaz totožnosti s čitelnými identifikačními údaji a 
fotografií. Člen Výkonné rady, předseda Členské schůze nebo samotný člen z tohoto 
pořídí fotografii způsobem, jaký umožňuje použitá aplikace, a přiloží ji k zápisu ze 
shromáždění členů. 

 (8) Zasedání Členské schůze je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina všech 
členů spolku; pokud se tento počet členů nesejde ani 30 minut po ohlášeném začátku 
jednání Členské schůze, je zasedání Členské schůze ukončeno a Výkonná rada může 
postupem podle ustanovení § 257 občanského zákoníku svolat náhradní zasedání 
Členské schůze. 

(9) Hlasovací právo všech členů spolku je rovné. Hlasuje se veřejně aklamací, 
nerozhodne-li Členská schůze, že hlasování bude tajné. 

(10) Člen může hlasovat rovněž korespondenční metodou, a to tak, že vysloví 
s navrhovaným zněním rozhodnutí písemný souhlas a tento souhlas s ověřeným 
podpisem doručí Výkonné radě spolku během doby plynoucí od doručení pozvánky 
do doby konání Členské schůze. Písemný projev ve formě listovní zásilky s ověřeným 
podpisem může být nahrazen e-mailem opatřeným platným elektronickým 
certifikátem certifikační autority uznávané v ČR. Elektronickou adresu pro účely přijetí 
vyjádření člena uvede svolavatel Členské schůze v pozvánce na Členskou schůzi. 
Způsob hlasování dle tohoto článku může využít pouze člen, které je zapsán 



v seznamu členů. Členové, kteří využijí práva podle tohoto odstavce, se považují za 
přítomné na Členské schůzi. 

(13) O změně stanov a o zrušení spolku rozhoduje Členská schůze dvoutřetinovou 
většinou přítomných členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou 
přítomných členů. 

(14) Členská schůze může rozhodnout, že její zasedání nebo jeho část bude přístupné 
veřejnosti. 

(15) Ze zasedání Členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda Členské 
schůze, a Výkonná rada zajistí, aby tento zápis byl do 30 dnů ode dne konání Členské 
schůze vhodnou a dostatečnou formou zpřístupněn všem členům spolku, a zůstal 
takto zpřístupněn po dobu nejméně 5 (pěti) let od konání Členské schůze. Zveřejnění 
zápisu na webových stránkách spolku se pro účely tohoto odstavce považuje za 
vhodnou a dostatečnou formu zpřístupnění. Zápisy ze zasedání členských schůzí musí 
být vedle toho po dobu nejméně 5 let k disposici členům k nahlédnutí v sídle spolku. 

 

Článek 11 
VÝKONNÁ RADA 

(1) Výkonná rada je výkonným a kolektivním statutárním orgánem spolku. Ze své činnosti 
je Výkonná rada odpovědná Členské schůzi. 

(2) Výkonná rada je tvořena pěti členy, jejichž práva jsou rovná. Členem Výkonné rady 
může být jen fyzická osoba, která je členem spolku nebo byla písemně ke členství ve 
Výkonné radě pověřena právnickou osobou, která je členem spolku. Výkonná rada 
volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.  

(3) Výkonná rada řídí činnost spolku a vykonává veškeré činnosti a jednání, které nejsou 
svěřeny jiným orgánům spolku. 

(4) Způsob a frekvenci zasedání Výkonné rady si rada stanoví samostatně, nejméně však 
3 x za rok. Výkonná rada může rozhodovat za účasti nejméně 3 (tří) členů. Pozvánka 
na zasedání musí být členům doručena písemně či mailem nejpozději 7 (sedm) dní 
přede dnem zasedání. Z každého zápisu jednání Výkonné rady se pořizuje zápis, který 
podepisuje pověřený zapisovatel a určeny ověřovatel zápisu a po podpisu oběma se 
zveřejňuje na interní sekci web portálu spolku a je k dispozici ostatním členům. 
Členové Výkonné rady se mohou zúčastnit jednání Výkonné rady s využitím 
elektronických prostředků, umožňujících přímý dálkový přenos z jednání Výkonné 
rady obrazem a zvukem, a to formou videokonference. V případě, že člen hodlá využít 
tuto formu účasti, je povinen tuto skutečnost sdělit Výkonné radě nejpozději 3 (tři) 
dny před konáním jednání Výkonné rady, pokud již samotné jednání není svoláno 
touto formou v pozvánce, společně s identifikací technického prostředku 
umožňujícího dálkový přenos. Nedohodne-li Výkonná rada s členem jinak, považují se 
za tyto prostředky komunikační aplikace Skype nebo Microsoft Teams, Zoom. Po 
provedení připojení zařízení člena Výkonné rady je člen povinen se identifikovat tak, 
že prostřednictvím aplikace ukáže účastníkům jednání Výkonné rady svůj obličej 
s využitím videokamery. Přítomni dva členové potvrdí jeho identitu a toto je uvedeno 
do zápisu jednání Výkonné rady. 

(5) Je možné rozhodování „per rollam“, i mimo zasedání a to formou elektronickou (mail) 
nebo například pomocí videokonference. Návrh rozhodnutí k odsouhlasení ostatním 
členům Výkonné rady je oprávněn zaslat její předseda nebo místopředseda. V případě 



přijatých rozhodnutí pomoci e-mailu, budou přijatá rozhodnutí rekapitulována na 
nejbližším zasedání Výkonné rady. 

(6) Jednání za spolek: 
a) v záležitostech, v rámci nichž spolek přebírá závazek nebo nabývá právo 

v hodnotě nejvýše 50.000,- Kč (nebo jejich ekvivalent v jiné měně), nebo 
v nichž hodnota závazku a práva nelze vyčíslit v penězích, spolek zastupuje 
samostatně předseda nebo místopředseda Výkonné rady; 

b) v záležitostech, v rámci nichž spolek přebírá závazek nebo nabývá právo 
v hodnotě více než 50.000,- Kč (nebo jejich ekvivalent v jiné měně), spolek 
zastupují společně dva členové Výkonné rady, z nichž alespoň jeden musí být 
předseda nebo místopředseda výkonné rady; 

c) v záležitostech disponování s nemovitým majetkem nad 50 tis. Kč spolku 
včetně jeho zatížení právy třetích osob (nikoliv však uzavírání nájemních 
smluv) a v záležitostech poskytnutí nebo přijetí zápůjčky, úvěru nebo 
poskytnutí ručení či jakéhokoliv jiného zajištění za závazky třetích osob spolek 
zastupují společně čtyři členové Výkonné rady.   

(7) Jednání Výkonné rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti jeden z 
místopředsedů 

(8) Člen Výkonné rady je volen Členskou schůzí na dobu 5 (pěti) let. Členská schůze může 
člena Výkonné rady odvolat. V takovém případě je členská schůze povinna zvolit 
náhradního člena nejpozději do 3 (tří) měsíců od účinnosti odvolání. 

(9) Výkonné radě přísluší zejména: 
a) realizovat poslání a cíle spolku dle usnesení Členské schůze a stanov spolku, 
b) zpracovávat zprávy o hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy, plán rozpočtu 

na další období, návrh na pravidla pro výši členských příspěvků a výše příspěvků za 
služby a předkládat je ke schválení Členské schůzi, 

c) má právo rozhodnout o osvobození členů od povinnosti hradit členské příspěvky 
nebo o povinnosti hradit členské příspěvky ve snížené výši, či ve splátkách pro 
konkrétního člena. Výkonná rada rovněž navrhuje jak výši poplatků a příspěvků za 
služby poskytované členům spolku jako např. využití a prezentace člena na webu 
spolku, užití loga spolku, účast na akcích spolku apod. Podrobnosti o stanovení 
výše členských příspěvků a poplatků navrhuje Výkonná rada a po schválení 
shromážděním členů jsou definovány ve vnitřním předpisu spolku. 

d) přijímat nové členy spolku a rozhodovat o vyloučení členů spolku, 
e) připravovat organizační zabezpečení členské schůze a svolávat ji, 
f) schvalovat organizační řád spolku, rozhodne-li Členská schůze o jeho potřebě, 
g) jmenovat a odvolávat manažera spolku a stanovit jeho odměnu, 
h) vykonávat práva a povinnosti zaměstnavatele, 
ch) navrhovat změny stanov, 
i) navrhovat strategii činnosti spolku v rámci jeho poslání. 

(10) K zajištění činnosti spolku může Výkonná rada zřídit sekretariát, manažera a 
zaměstnávat a propouštět zaměstnance spolku a stanovit jejich plat. 

(11) Každý z členů Výkonné rady má právo ze své funkce odstoupit, a to písemným 
podáním Výkonné radě. Funkce zaniká ke dni doručení tohoto podání. Pokud je člen 
Výkonné rady pověřen ke členství právnickou osobou, má tato právnická osoba právo 
odvolat jej z Výkonné rady a jmenovat místo něj osobu jinou. Takovýto nový člen 
Výkonné rady musí být potvrzen pro další období nejbližším zasedání Členské schůze. 



(12) V případě odstoupení, ukončení členství ve Výkonné radě, či úmrtí člena má Výkonná 
rada právo kooptovat nového člena na dobu do ukončení řádného funkčního období 
dosavadního člena. Členská schůze je namísto něj oprávněna zvolit na svém 
nejbližším zasedání člena nového. 

 

Článek 12 
DOZORČÍ RADA 

(1) Dozorčí rada (DR) je nezávislý orgán spolku. DR má 3 členy jmenované Členskou schůzí 
na dobu 3 let. Členem může být jen fyzická osoba. DR je kontrolní komisí dle 
občanského zákoníku. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve 
statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora. 

(2) DR ze svého středu volí předsedu. 
(3) DR je oprávněná nahlížet do veškeré dokumentace vedené spolkem, zejména 

účetních dokladů, smluv a evidence členů. Předseda i členové DR má právo účasti na 
jednání Výkonné rady s hlasem poradním a o těchto jednáních musí být řádně a včas 
informován. 
DR zejména: 

• kontroluje dodržování stanov, 

• kontroluje soulad rozhodnutí správní rady se stanovami a obecně závaznými 
právními předpisy, 

• kontroluje plnění rozhodnutí Členské schůze, 

• kontroluje hospodaření spolku, 

• zpracovává zprávy o své činnosti a předkládá je Výkonné radě, 

• předkládá výroční zprávu o své činnosti Členské schůzi. 

(4) Každý z členů má právo ze své funkce odstoupit a to písemným podáním Výkonné 
radě. Funkce zaniká ke dni doručení tohoto podání. 

(5) V případě odstoupení, ukončení členství v Dozorčí radě či úmrtí člena má Dozorčí rada 
právo kooptovat 1 člena na dobu do ukončení řádného funkčního období 
dosavadního člena. Členská schůze je namísto něj oprávněna zvolit na svém 
nejbližším zasedání člena nového.  

Článek 13 
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

(1) Spolek hospodaří s vlastním movitým i nemovitým majetkem. 
(2) Zdroje majetku spolku jsou: 

a) členské příspěvky; 
b) výnosy z majetku; 
c) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku; 
d) dary a příspěvky fyzických a právnických osob; 
e) další zdroje, pokud je schválí Výkonná rada 

(3) Za hospodaření spolku odpovídá Výkonná rada, která o něm předkládá zprávu 
Členské schůzi. 

 
Článek 15 

ZÁNIK SPOLKU 
(1) Spolek se ruší některým ze způsobů stanovených zákonem. 



(2) Zanikne-li spolek s likvidací, rozhodne Členská schůze o způsobu naložení 
s likvidačním zůstatkem. Nerozhodne-li o tom Členská schůze do 6 měsíců poté, co 
likvidátor požádal Výkonnou radu o svolání Členské schůze za tímto účelem, naloží 
likvidátor s likvidačním zůstatkem dle zákona. 

 

 

Článek 16 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Spolek může na základě rozhodnutí Výkonné rady vydat organizační řád spolku či jiné 
vnitřní normy, které jsou pro členy spolku závazné. 

(2) Spolek se může rozdělit, či sloučit s jinými spolky za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem. 

 

 

 


