
STANOVY SPOLKU SmeTu z.s.

Článek 1 NÁZEV A SÍDLO SPOLKU
Název:

- SmeTu z.s.

Sídlo:
- Tachov

Článek 2 ÚČEL SPOLKU A JEHO ČINNOSTI
- Účelem spolku je podpora rodinného života a mezigeneračních vztahů 

pořádáním aktivit s důrazem na tradice a zvyklosti daného regionu, s ohledem
na ochranu přírody a udržitelný rozvoj krajiny a za účelem aktivizace 
občanské společnosti.

Účel je naplňován zejména těmito činnostmi:
- příprava, organizace a realizace vzdělávacích, kulturních, společenských a 

sportovních aktivit pro rodiny i širokou veřejnost;
- vytváření prorodinného klimatu a mezigenerační solidarity ve společnosti 

organizováním akcí dětí s rodiči ve snaze stmelování vzájemných vazeb a 
posilování funkce rodiny ve vazbě na trávení volnočasových aktivit jejich dětí;

- komunikace a navazování partnerství se státní správou, samosprávami, 
soukromým sektorem, vzdělávacími zařízeními, neziskovými organizacemi a 
dobrovolnými aktivitami občanů;

- navazování přeshraniční mezinárodní spolupráce;

- získávání finančních prostředků prostřednictvím sponzorů, dobrovolných dárců, 
státních fondů, evropských fondů, nadací, členských příspěvků, sbírek, vlastní 
činnosti i jiným způsobem tak, aby organizované projekty byly kvalitní z hlediska 
materiálního zabezpečení a zároveň nebyly pro jejich účastníky z důvodu finanční 
náročnosti nedostupné;

- podpora regionálních tradic ve vztahu ke zlepšení kulturního a společenského 
klimatu a rozvoje města a regionu;

- realizace společenských akcí vedoucích k aktivizaci komunity, rozvoji zdravé, 
demokratické a dynamické občanské společnosti a k podpoře zájmu občanů na 
řešení věcí veřejných;

- realizace daných projektů a akcí s ohledem na ochranu přírody a udržitelný rozvoj 
krajiny. 

Článek 3 ORGÁNY SPOLKU
- nejvyšším orgánem je členská schůze;

- statutárním orgánem je výbor spolku.

Článek 4 ČLENSKÁ SCHŮZE
- je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jedenkrát ročně;

- zasedání svolává výbor spolku třicet dnů před jejím konáním; 

- členskou schůzi svolá výbor spolku také tehdy, požádá-li o to písemně 1/3 členů 
spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější;



- svolání členské schůze je možné prostřednictvím internetu formou emailu nebo 
jinými komunikačními nástroji;

-  je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Nesejde-li se 
usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho 
měsíce, ale ne dříve než za 5 dnů, náhradní členskou schůzi. Tato je 
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů;

- členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím
technických prostředků. Vnitřní předpis spolku stanoví podmínky a pravidla 
takového usnášení;

- přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud toto stanovy neurčí jinak;

- pokud je rozhodováno o záležitosti nezařazené do programu schůze, je vyžadován 
jednomyslný souhlas všech členů spolku;

- hlasovací právo je rovné – každý člen má jeden hlas v každém hlasování;

- schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku. Pro přijetí 
těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku;

- schvaluje rozpočet, výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé 
období;

- stanovuje výši členských příspěvků;

- volí výbor spolku.

Článek 5 VÝBOR SPOLKU
- je výkonným statutárním orgánem spolku;

- má nejméně 3 členy;

- každý člen výboru jedná za spolek samostatně;

- spravuje majetek spolku, hospodaří s finančními prostředky spolku a předkládá 
jedenkrát do roka zprávu o hospodaření členské schůzi;

- svolává členskou schůzi;

- rozhoduje o přijetí nového člena;

- rozhoduje o vyloučení člena;

- činí veškerá zásadní rozhodnutí a opatření nezbytná k zajištění činnosti spolku;

- navrhuje změny stanov; 

- výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů;

- výbor rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 
hlasuje většina členů;

- funkční období výboru spolku je pětileté, končí uplynutím tohoto období, 
případně odvoláním členskou schůzí nebo pozbytím členství ve spolku;

- nezvolí-li členská schůze nový výbor před uplynutím funkčního období, setrvávají
členové výboru ve své funkci až do zvolení nového výboru spolku. V takovém 
případě však může výbor provádět jen opatření, která nesnesou odkladu.

Článek 6 ČLENSTVÍ VE SPOLKU
-      členství ve spolku je dobrovolné;
-  členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce;



-  členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let;

-  členství vzniká rozhodnutím výboru spolku na základě písemné přihlášky 
doručené spolku; 

- přihláška musí obsahovat osobní údaje, kontaktní údaje a vyjádření žádosti o 
členství. Přihláška může být doručena písemně na adresu spolku nebo 
elektronicky; 

- za členy spolku se považují dále všechny osoby, kterým vzniklo a nezaniklo 
členství před účinností těchto stanov;

- spolek vede seznam současných i bývalých členů.

Člen má právo:
- účastnit se jednání členské schůze;

- hlasovat na jednání členské schůze;

- předkládat návrhy a náměty pro činnost spolku; 

- volit orgány spolku a být volen do orgánů spolku;

- účastnit se činnosti spolku, užívat práv a výhod vyplývajících z členství. 

Člen má povinnost:
- seznámit se se stanovami a jednat v souladu s těmito stanovami, platnými 

právními předpisy a rozhodnutími orgánů spolku;
- dbát o majetek spolku, který je mu přenechán do užívání, s péčí řádného 

hospodáře;
- činnost v orgánech spolku vykonávat podle svého nejlepšího vědomí s cílem 

nepoškodit dobré jméno, zájmy a stanovené cíle činnosti spolku;
- platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí.

Členství ve spolku zaniká:
- vystoupením, a to dnem, kdy bylo oznámení o vystoupení doručeno (písemně 

nebo elektronicky) výboru spolku;
- rozhodnutím výboru spolku o vyloučení člena, který závažně porušil dobrou 

pověst spolku nebo povinnost vyplývající z členství, za jednání neslučitelné se 
stanovami spolku, kdy ani po výzvě výboru spolku v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu;

- úmrtím;

- zánikem spolku;

- rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku je na návrh tohoto člena přezkoumatelné 
členskou schůzí za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7 HOSPODAŘENÍ SPOLKU
- spolek hospodaří s prostředky získanými vlastní činností, z členských příspěvků

ve výši schválené členskou schůzí, případnými dary od fyzických a právnických
osob,  získanými  granty,  dotacemi  apod.  Prostředky  vynakládá  výhradně  na
zabezpečení  úkonů  spojených  s  předmětem  činnosti  spolku,  řádně  doložené
účetními doklady.  Své finanční zdroje používá na podporu hlavního účelu spolku.
S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na členské schůzi.



Článek 8 ZÁNIK SPOLKU
-  v případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou 

právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku;
- zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, postupuje se při likvidaci v souladu se

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními 

předpisy, zejména pak ust. § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů;

- řádnými členy spolku se stávají zakládající členové, jejichž jména a podpisy 
budou uvedeny v návrhu na registraci spolku;

- stanovy byly přijaty na ustavující schůzi konané dne 1. 2. 2021.

 _________________________

Mgr. Vendula Machová


