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Společnost  

českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z.s.  

Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo  

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z.s. je spolek podle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přeměněný z občanského sdružení podle zák. č. 
89/1990 Sb. o sdružování občanů, který byl registrován dne 2. 8. 1990 pod č. j. VSP/1-2136/90-R. 

 
1. Název spolku: Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z.s. 

2. Sídlo spolku: Scheinerova 20, Brno, PSČ 628 00 

3. IČ : 00566268 

Čl. II 

Účel a působnost spolku 

1. Účelem spolku je ochrana, propagace a podpora pěstování a studia kaktusů a jiných 

sukulentních rostlin.  

 

2. Spolek vyvíjí prostřednictvím svých členů činnost na území České republiky a Slovenské 

republiky.  

 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsanému v článku II., jakožto společného zájmu jeho 

členů. Spolek zejména: 

a) koordinuje součinnost členů v rámci své územní působnosti, a to především vzájemnou 
výměnu informací o spolkovém dění jednotlivých členů, 

b) koordinuje akce přesahující rámec působnosti jednotlivých členů, 
c) zajišťuje součinnost při sdružování sil a prostředků k vydávání a distribuci odborného 

tisku a literatury, 
d) zajišťuje vzájemné zpřístupnění odborných a vzdělávacích akcí organizovaných svými 

členy, 
e) reprezentuje kaktusářské hnutí při jednání s orgány státní moci a správy, 

f) reprezentuje své členy a spolek jako celek při jednání se zahraničními partnery, 

g) bude se zasazovat o trvale udržitelný rozvoj a tím i o ochranu přírody, podle zákona  
o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

h) zajišťuje spolupráci s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, 
i) může pořádat a organizovat aktivity související s propagací spolku a osvětou při ochraně 

životního prostředí,  
j) zajišťuje vydávání a distribuci tiskovin a literatury, 
k) zajišťuje poradenskou a konzultační činnost, 
l) sleduje správní i jiná řízení, kterými mohou být dotčeny zájmy, za jejichž účelem je 

spolek zřízen a tyto zájmy prosazuje a chrání.  
 

 

 

 



 

Str. 2 
 

Čl. IV 

Členství ve spolku 

1. Zakládajícími členy spolku od 30. 7. 1990 jsou Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha, 

Klub kaktusářů v Ostravě a Klub kaktusářů Čelákovice. 

 

2. Členství ve spolku je dvojího druhu, a to: 

a) Aktivní členství, 

b) Sympatizující členství.  

 

3. Aktivním členem spolku (dále jen „člen“) může být každá právnická osoba, jejíž účel je 

obdobný jako účel spolku. Členství ve spolku vzniká dnem účinnosti písemné dohody o 

členství schválené a podepsané oprávněnými zástupci obou stran dohody.   

 

4. Sympatizujícím členem spolku (dále jen „sympatizant“) může být každá fyzická nebo 

právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku, projeví zájem o činnost spolku a jejíž 

jednání není s cíli a zájmy spolku v rozporu. Sympatizující členství vzniká schválením 

projeveného zájmu sympatizanta výborem spolku.  

 

5. Výbor vede seznam členů obsahující jejich název, IČ, sídlo a kontaktní údaje. Tyto údaje 

jsou veřejně přístupné na internetových stránkách spolku. Údaje o sympatizantech sloužící 

zejména pro případnou komunikaci s nimi, vede výbor v rozsahu podle vlastního uvážení, 

avšak tyto údaje se nezveřejňují. 

 

6. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

b) volit orgány spolku, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

d) podílet se na činnosti spolku. 

 

7. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, 

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nečinit žádné kroky, které by byly 

v rozporu se zájmy spolku, 

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich 

práce, 

d) dodržovat dohodu o členství, na jejímž základě je člen povinen zejména: 

i) sdělovat výboru kontaktní údaje osob oprávněných jednat jménem člena a všechny 

jejich změny, 

ii) zasílat výboru bez odkladu všechny své věstníky, zpravodaje, oběžníky a jiné obecné 

informační prameny určené pro jejich členy, 

iii) včas oznamovat výboru data, čas a program členem pořádaných sympozií, výstav, 

přednášek zahraničních referentů a konání jiných odborných akcí, přesahujících 

svým významem rámec působnosti člena nebo určených širší veřejnosti, 

iv) ve spolupráci s výborem koordinovat termíny významných akcí předem tak, aby 

nedošlo k jejich časovému překrývání a napomáhat plnému využití přednáškových 

turné zahraničních odborníků, 

v) soustředit své úsilí na vydávání a distribuci odborného časopisu spolku na vysoké 

odborné i typografické úrovni, přičemž členové mají přednostní nárok na hromadný 

odběr tohoto časopisu, 
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vi) navzájem umožnit ostatním členům odběr či nákup členem vydávaného odborného 

tisku, a to za vzájemně rovných podmínek, 

vii) podporovat přednáškovou činnost svých členů u ostatních členů spolku, případně 

zapůjčovat přednáškové soubory nebo jiný odborně propagační materiál za 

dohodnutých podmínek a záruk, 

viii) podporovat další obdobná opatření učiněná na základě doporučení orgánů spolku, 

směřující k součinnosti jednotlivých členů. 

 

8. Členství ve spolku zaniká: 

a) skončením účinnosti dohody o členství, 

b) zánikem člena spolku, 

c) zánikem spolku, 

d) vyloučením člena valnou hromadou v případě, že člen po dobu delší než 12 měsíců 

nevyvíjí žádnou činnost nebo přes písemné upozornění výboru spolku porušuje tyto 

stanovy nebo dohodu o členství, 

e) z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

 

9. Sympatizant je oprávněn účastnit se akcí pořádaných spolkem, odebírat tiskoviny a literaturu 

vydávanou nebo distribuovanou spolkem. 

 

10. Sympatizující členství může být ukončeno a další součinnost může být odmítnuta výborem 

spolku v případě, že sympatizant jedná v rozporu se zájmy spolku. ‚Sympatizující členství 

končí: 

a) oznámením sympatizanta o ukončení sympatizujícího členství výboru spolku, 

b) úmrtím nebo zánikem sympatizanta, 

c) zánikem spolku. 

 

 

Čl. V 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) valná hromada, 

b) výbor, 

c) kontrolní komise. 

 

 

Čl. VI 

Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění všech členů spolku – valná hromada. Valná 

hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a)  usnáší se o způsobu volby výboru společnosti podle volebních skupin tak, aby byly 

přiměřeně počtu členů zastoupeny všechny územní oblasti státu, a poté volí na období 

čtyř let výbor společnosti, 

b) schvaluje zprávu výboru SČSPKS o činnosti v minulém období, účetní závěrku a zprávu 

kontrolní komise, 

c) volí na období 4 let členy kontrolní komise včetně předsedy kontrolní komise, 

d)  schvaluje plán činnosti spolku a rozpočet spolku na nové období, 

e) rozhoduje o tom, které funkce (redaktor, hospodář) mají být pravidelně honorovány z 

prostředků SČSPKS, 
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f) schvaluje stanovy spolku a má právo delegovat pravomoc schválení změny stanov na 

výbor spolku, pokud v mezidobí zasedání valné hromady vznikne potřeba takové změny, 

g) usnáší se o zániku spolku a v takovém případě rozhoduje také o majetku spolku. 

 

2. Valnou hromadu svolává výbor nebo jeho předseda nejméně jednou za čtyři roky. Jestliže o 

to požádá nejméně jedna třetina členů spolku, musí být valná hromada svolána do šesti 

týdnů od doručení takové žádosti výboru spolku. Na valné hromadě má každý člen jeden 

hlas, může se však zúčastnit libovolným počtem delegátů. 

 

3. Řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů a 

rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Člen není oprávněn zmocnit za sebe 

k hlasování na valné hromadě jiného člena spolku.  

4. Valná hromada rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 

spolku. 

 

Čl. VII 

Výbor 

1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Za výbor navenek jedná samostatně předseda nebo 

výborem pověřený místopředseda nebo jednatel.   

2. Výbor zajišťuje činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady podle jejího 

usnesení v souladu se stanovami. Pro jednání valné hromady připravuje potřebné podklady 

a odpovídá jí za svou činnost. 

3. Na své ustavující schůzi volí výbor ze svého středu předsedu, místopředsedy, jednatele a 

hospodáře a podle potřeby další funkcionáře výboru a určí, který místopředseda je oprávněn 

jménem výboru jednat samostatně navenek ve smyslu odstavce 1. 

4. Výbor volí a odvolává šéfredaktora, vydavatelskou radu a redakční radu časopisu, případně i 

jiných periodických tiskovin a edicí vydávaných spolkem. V případě potřeby může zřídit 

komise pro řízení dílčích úseků spolku. 

5. Výbor, vydavatelská a redakční rada jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nejméně 

polovina jejich členů. K přijetí návrhu a usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů 

přítomných členů.  

6. Výbor může pověřit zajišťováním určitého úseku spolkové činnosti (expedicí tisku, 

vydáváním věstníku, vedlejší hospodářskou činností apod.) některého ze členů, který za 

převzatý úsek činnosti odpovídá. 

 

Čl. VIII 

Kontrolní komise  

1. Předseda a členové kontrolní komise společně či jednotlivě mohou: 

a)  kdykoliv provádět kontrolu celkového stavu hospodaření i dílčích účetních dokladů a 

hospodářských položek. 

b) účastnit se s poradním hlasem zasedání výboru spolku. 

2. Kontrolní komise o svých zjištěních informuje výbor spolku a navrhuje mu případná opatření 

k odstranění nedostatků. 

3. Kontrolní komise předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti od předcházející valné 

hromady. 

Čl. IX 

Zásady hospodaření 

1. Výbor hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou. 
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2. Příjmy spolku tvoří 

a) členské příspěvky 

b) příjmy z prodeje tiskovin 

c) půjčky členů a jiných subjektů 

d) dary a dobrovolné příspěvky fyzických a právnických osob 

e) výnosy z přednášek, výstav, společenských, náborových, kulturních a jiných akcí, které 

spolek pořádá nebo na nichž se podílí, 

f) výnosy vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí nebo na níž se podílí 

v rámci zajišťování cílů podle těchto stanov. 

 

3. Delegáti valné hromady nemají nárok na náhradu výdajů z rozpočtu spolku. Členům výboru, 

vydavatelské a redakční rady hradí spolek výdaje skutečně vynaložené na účast na 

zasedáních, jednáních a spojené s činností v rozsahu těchto stanov. 

 

4. Všichni zvolení zástupci vykonávají své funkce bez nároku na odměnu. Valná hromada 

může rozhodnout o tom, které funkce budou pravidelně honorovány a může přiznat 

jednotlivci i členovi odměnu za mimořádné výsledky dlouhodobé činnosti ve prospěch 

spolku. 

Čl. X 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady o rozpuštění. V takovém případě rozhodne valná 

hromada též o majetku, 

 

2. Jestliže valná hromada nerozhodla o majetku spolku, přechází zánikem spolku majetek na 

ten existující celostátní spolek, který sleduje cíle obdobné cílům uvedeným v článku II. těchto 

stanov 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

1. V otázkách neupravených těmito stanovami se spolek řídi ustanovením § 214 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně 

závaznými právními předpisy.  

 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou a v plném rozsahu 

nahrazují všechna předchozí znění stanov spolku. 

 

Stanovy Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů byly 

schváleny Valnou hromadou Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů  

a sukulentů, která se konala v Piešťanech, dne 8. října 2016.  

 
Za správnost:                                                                  Ověřil: 
 
 

Mgr. Jan Gratias                                            Ing. Jaroslav Vích, předseda  
 

 
Ing. Ivan Běťák, jednatel  

 
 

Petr Metela, pověřený místopředseda 


