
JABLHOL, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I
Název, sídlo a postavení spolku

1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, založený v souladu
s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem: JABLHOL, z. s. (dále jen „spolek“).
Změna názvu spolku je možná pouze na základě rozhodnutí členské schůze.

3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou
činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.

4. Sídlo spolku je v Jablonném nad Orlicí.
5. Internetové stránky spolku jsou dostupné na adrese: www.jablhol.cz.

Čl. II
Účel spolku

1. Účelem spolku je organizace, řízení, propagace a podpora volnočasových aktivit
mládeže a dospělých, a s tím související úkoly, zejména pořádání sportovních,
kulturních a jiných akcí.

Čl. III
Hlavní činnost spolku

1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného
zájmu jeho členů. Hlavní činností spolku je:

a) provozovat volnočasovou a obdobnou činnost pro mládež i dospělé, a to
sportovního i jiného charakteru a tuto činnost organizovat, a vytvářet
pro ni materiální podmínky,

b) pořádat akce sportovního, kulturního a jiného charakteru pro členy
spolku i širokou veřejnost,

c) vést své členy a ostatní zájemce o volnočasové aktivity k dodržování
základních sportovních, etických a mravních pravidel,

d) hájit zájmy svých členů, a za tímto účelem spolupracovat s orgány
státní správy a samosprávy a s ostatními volnočasovými organizacemi i
jednotlivci, a

e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, zdraví
a kultury v místě své působnosti.

2. Vedle hlavní činnosti, popsané v čl. II odst. 1 těchto stanov, vyvíjí spolek též
vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku, uvedené v předchozím
odstavci. Zisk z této činnosti bude využit pouze pro spolkovou činnost, včetně
správy spolku.

http://www.jablhol.cz




Čl. IV
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 12 let, a to jak občan České republiky,
tak cizí státní příslušník. V případě, že je zájemce o členství mladší 18 let, je vznik
jeho členství podmíněn souhlasem jeho zákonného zástupce. Členství ve spolku
vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou spolku, který o jeho přijetí
rozhodne do 30 dnů od podání přihlášky. Členství je vázáno na osobu člena a
nepřechází na jeho právního nástupce.

2. Prvními hlavními členy spolku se automaticky stávají osoby zakladatelů, ostatní
členové spolku budou do spolku přijati jako členové vedlejší. Hlavním členem se
může stát fyzická osoba starší 18 let v případě, že její přijetí za hlavního člena
odsouhlasí nadpoloviční většina všech hlavních členů spolku nebo předseda spolku
anebo na žádost vedlejšího člena, který odpracuje pro spolek počet hodin určený
vnitřním řádem spolku.

3. Členství spolku může být hlavní nebo vedlejší. S hlavním členstvím jsou spojena
veškerá práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a příslušnými právními
předpisy. S vedlejším členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovená
těmito stanovami a příslušnými právními předpisy, a to s výjimkou hlasovacího a
aktivního i pasivního volebního práva na zasedání členské schůze.

4. Hlavní členství obsahuje zejména následující práva a povinnosti:
a) právo účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování

hlasováním, je-li člen plně svéprávný,
b) právo účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
c) právo volit a být volen do orgánů spolku, je-li člen plně svéprávný,
d) právo předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e) právo podílet se dle osobních schopností činnosti spolku,
f) povinnost dodržovat stanovy a jiné vnitřní předpisy spolku, včetně rozhodnutí

příslušných orgánů spolku,
g) povinnost řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající

z rozhodnutí orgánů spolku nebo jeho jiných vnitřních předpisů, a
h) povinnost aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat

žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

5. Vedlejší členství obsahuje zejména následující práva a povinnosti:
a) právo účastnit se jednání členské schůze, na jejím rozhodování se však mohou

podílet pouze hlasem poradním,
b) právo účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,
c) právo předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) právo podílet se dle osobních schopností na činnosti spolku,
e) povinnost dodržovat stanovy a jiné vnitřní předpisy spolku, včetně rozhodnutí

příslušných orgánů spolku,
f) povinnost řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající

z rozhodnutí orgánů spolku nebo jeho jiných vnitřních předpisů, a
g) povinnost aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat

žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

6. Členství ve spolku zaniká:



a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, a to s účinností
k poslednímu dni následujícího měsíce, ve kterém bylo písemné oznámení o
vystoupení člena předsedovi prokazatelně doručeno,

b) vyloučením člena pro nezaplacení stanoveného členského poplatku ve stanovené
lhůtě splatnosti,

c) úmrtím člena,
d) zánikem spolku,
e) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně (tj. nejméně

dvakrát) i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto
stanovy, písemné napomenutí se nevyžaduje v případě, kdy člen způsobil spolku
škodu vyšší než 30.000, - Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). ,

f) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

7. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí
předseda nebo jím pověřený člen spolku při vzniku a zániku členství a dále při
jakékoliv změně podstatných údajů.

8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.

Čl. V
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,
b) předseda.

Čl. VI
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů starších 18 let – členská
schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,
zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a odvolává jej,
c) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
d) rozhoduje o vyloučení členů,
e) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
f) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
g) rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení spolku.

2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud
ho o to požádají písemně alespoň dvě třetiny hlavních členů spolku. Informaci o
konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo
elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na
později členem spolku písemně uvedenou kontaktní adresu, a to tak, že tyto
informace odešle nejpozději 15 dnů před konáním zasedání. Součástí informace je
návrh programu zasedání, místo a čas konání zasedání členské schůze. Nejpozději
deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku
návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.



3. Zasedání členské schůze řídí předseda spolku, popř. jím pověřený člen spolku.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech
hlavních členů spolku. Pro účely usnášeníschopnosti členské schůze se nepřihlíží
k účastí vedlejších členů, jejichž hlas je v souladu s čl. IV odst. 2 těchto stanov pouze
hlasem poradním. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných
hlavních členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý z hlavních
členů má při rozhodování jeden hlas; hlasy těchto členů si jsou rovny. V případě, že
při rozhodování dojde k rovnosti hlasů, má rozhodující hlas předseda spolku.

5. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze
v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin
přítomných členů spolku.

6. Odvolání předsedy je možné jen se souhlasem dvou třetin ze všech hlavních členů
spolku.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí
pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na
zasedání členské schůze.

Čl. VII
Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech
věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním
spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat
zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, rozhodovat o všech jejích
pracovních záležitostech, rozhodovat o sídle spolku a jeho změně, a vydávat vnitřní
řád spolku. Předseda spolku v souladu s čl. IV odst. 1 těchto stanov schvaluje
přihlášky nových členů. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen
nebo zaměstnanec spolku.

2. Předseda je oprávněn podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a
funkci tajemníka, přičemž při jejichž zřízení, resp. jmenování určí rozsah jejich
působnosti a pravomoci.

3. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 10 let. Předseda se funkce ujímá den
následujícího po dni volby. Předseda má nárok na úhradu účelně vynaložených
nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jeho funkce.

4. Předseda je mj. povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

5. Předseda také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného
orgánu spolku. Předseda spolku určuje svým písemným rozhodnutím výši členského
příspěvku pro hlavní i vedlejší členy, jeho splatnost a způsob jeho úhrady.

Čl. VIII
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku



1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. IX
Vnitřní řád spolku

1. Podrobnosti vzniku členství, výše a splatnost členského příspěvku, jakožto i další
práva a povinnosti členů spolku a jeho orgánů jsou upraveny ve vnitřním řádu
spolku. Vnitřní řád spolku je podřízen znění těchto stanov a ty ustanovení
vnitřního řádu, které jsou se zněním těchto stanov v rozporu, jsou neplatná.

2. Vnitřní řád spolku vytváří a schvaluje předseda spolku. Vnitřní řád spolku lze
měnit pouze se souhlasem nadpoloviční většiny hlavních členů.

3. Vnitřní řád spolku bude zveřejněn na internetových stránkách spolku, dostupných
na: www.jablhol.cz.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

1. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních
ustanovení těchto Stanov.

2. Změna těchto stanov je možná jen se souhlasem dvou třetin ze všech hlavních
členů spolku.

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení, tj. dnem podpisu těchto
stanov.

http://www.jablhol.cz

