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Stanovy 
„Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s.“ 

 

§ 1 Název, sídlo, působnost 

 

1. Název spolku je: Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů,  
z. s. (dále rovněž SČSPKS, nebo spolek). SČSPKS je spolek podle zákona č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, 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. 

2. Sídlem spolku je Brno, Scheinerova 20, PSČ 62800 

3. SČSPKS je právnickou osobou, IČ  00566268 

4. Působnost SČSPKS se vztahuje na území České republiky a Slovenské republiky  
a je uplatňována zejména prostřednictvím pobočných spolků, které mají svou právní 
subjektivitu, vystupují a jednají v právních vztazích vlastním jménem, a mají samostatnou 
majetkovou odpovědnost. 

 

§ 2 Cíle SČSPKS 

 

1. Cílem spolku je na základě dobrovolnosti koordinovat součinnost těch dobrovolných 
organizací na území České republiky a Slovenské republiky, které sdružují zájemce  
o pěstování a studium kaktusů a jiných sukulentních rostlin. Součinnost se týká zejména 
vzájemné výměny informací o spolkovém dění v zúčastněných pobočných spolcích, v 
koordinaci akcí, přesahujících rámec jednotlivých pobočných spolků, ve spojení sil a 
finančních prostředků k vydávání a distribuci, odborného tisku  
a literatury, ve vzájemném zpřístupnění odborných a vzdělávacích akcí  
a v reprezentování celostátního kaktusářského hnutí při jednání s úřady a obdobnými partnery 
v zahraničí. SČSPKS se bude zasazovat o trvale udržitelný rozvoj a tím  
i o ochranu přírody, podle zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Za tímto účelem se jednotlivé pobočné spolky sdružené v SČSPKS a výbor SČSPKS 
zavazují: 

       a) sdělovat výboru SČSPKS jména a adresy funkcionářů oprávněných jednat jménem 
jejich pobočného spolku (předseda, místopředseda, jednatel), jakož i každou změnu, k níž 
dojde  

        b) zasílat výboru SČSPKS bez odkladu v jednom výtisku všechny své věstníky, 
zpravodaje, oběžníky a jiné obecné informační prameny, určené pro své členy 
        c) včas oznamovat výboru SČSPKS datum a program symposií, výstav, přednášek 
zahraničních referentů a jiných odborných akcí, přesahujících svým významem rámec 
pobočného spolku nebo určených širší veřejnosti 
        d) ve spolupráci s výborem SČSPKS koordinovat termíny významných akcí předem tak, 
aby nedošlo k jejich časovému překrývání se, a napomáhat plnému využití přednáškových 
turné zahraničních odborníků 
        e) soustředit své úsilí na vydávání a distribuci odborného časopisu SČSPKS na vysoké 



 2 

odborné i typografické úrovni (pobočné spolky mají přednostní nárok na hromadný odběr 
tohoto časopisu) 

        f) navzájem umožnit odběr či nákup odborného tisku, vydávaného spolkem nebo 
pobočným spolkem, a to za oboustranně stejných podmínek 

        g) podporovat vzájemnou přednáškovou činnost svých členů v ostatních pobočných 
spolcích sdružených v SČSPKS, případně zapůjčovat přednáškové soubory nebo jiný odborně 
propagační materiál za dohodnutých podmínek a záruk  

        h) podporovat další obdobná opatření, směřující k součinnosti, učiněná na základě  
                    doporučení orgánů SČSPKS 

 

§ 3 Vznik a zánik členství 

 

1. Zakládajícími členy SČSPKS od 30. 7. 1990 jsou Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů 
Praha, Klub kaktusářů v Ostravě a Klub kaktusářů Čelákovice. 

2. Každý spolek, který sleduje cíle podle § 2 těchto stanov, se může podílet na činnosti 
SČSPKS jako pobočný spolek SČSPKS. Členství vzniká a zaniká na základě dohody obou 
subjektů, kterou podepíší dva funkcionáři oprávnění jednat podle stanov SČSPKS nebo 
pobočného spolku. Dohodou může být členství ukončeno pouze k 31. prosinci každého roku. 
Úmysl ukončit členství dohodou musí oprávnění funkcionáři oznámit protistraně nejméně 3 
měsíce předem. Ukončením členství nevzniká pobočnému spolku nárok na vrácení 
případných finančních prostředků již převedených na účet SČSPKS. Členství pobočného 
spolku může zaniknout také z důvodu zrušení či faktického zániku pobočného spolku nebo 
dlouhodobé nečinnosti pobočného spolku, trvající více než 12 měsíců. 

 

 

§ 4 Orgány SČSPKS 

 

1. Nejvyšším orgánem SČSPKS je shromáždění pobočných spolků (dále jen „valná 
hromada“.  
Statutárním orgánem SČSPKS je výbor SČSPKS, jménem statutárního orgánu jsou oprávněni 
jednat: předseda SČSPKS, pověřený místopředseda SČSPKS a jednatel SČSPKS.  
Orgány SČSPKS jsou: kontrolní komise, vydavatelská rada a redakční rada, šéfredaktor 

2. Valnou hromadu svolává výbor nebo jeho předseda nejméně jednou za čtyři roky. Jestliže 
o to požádala nejméně jedna třetina pobočných spolků, musí být valná hromada svolána do 6 
týdnů. Na valné hromadě má každý účastník jeden hlas, může se však zúčastnit libovolným 
počtem delegátů. 

3. Valná hromada 

      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 
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       c) volí na období 4 let členy kontrolní komise vč. předsedy kontrolní komise 
       d) schvaluje plán činnosti a rozpočet na nové období 
       e) rozhoduje o tom, které funkce (redaktor, hospodář) mají být pravidelně honorovány 
z prostředků SČSPKS 

       f) schvaluje stanovy SČSPKS a má právo delegovat pravomoc schválení změny stanov 
SČSPKS na výbor SČSPKS, pokud v mezidobí zasedání valné hromady vznikne potřeba 
takové změny 

       g) usnáší se o zániku SČSPKS a v takovém případě rozhodne také o majetku SČSPKS 

4.   Řádně svolaná valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných zástupců 
pobočných spolků za jakéhokoliv počtu přítomných. Hlasy pobočných spolků jsou 
nepřenosné na zástupce jiných pobočných spolků. S výjimkou volby výboru, který se volí 
podle volebních skupin, jsou si hlasy všech pobočných spolků rovny, bez zřetele na velikost 
pobočného spolku. 

5.  Výbor SČSPKS zajišťuje činnost SČSPKS v období mezi zasedáními valné hromady 
podle jejího usnesení v souladu s těmito stanovami. Pro jednání valné hromady připravuje 
potřebné podklady a odpovídá za svou činnost. 

6.   Na své ustavující schůzi volí výbor ze svého středu předsedu, místopředsedy, jednatele, 
hospodáře a podle potřeby další funkcionáře výboru SČSPKS. 

7.   Výbor SČSPKS volí a odvolává šéfredaktora a vydavatelskou a redakční radu časopisu        
SČSPKS, případně i jiných periodických tiskovin a edicí, vydávaných SČSPKS. V případě 
potřeby může zřídit komise pro řízení dílčích úseků SČSPKS. 

8.   Výbor SČSPKS a vydavatelská a redakční rada jsou schopny se usnášet, je-li přítomna 
nejméně polovina členů. K přijetí návrhu a usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů 
přítomných členů. 

9. Výbor může pověřit zajišťováním určitého úseku společné činnosti (expedicí tisku, 
vydáváním věstníku, vedlejší hospodářskou činností) jeden z pobočných spolků. Za převzatý 
úsek odpovídá tento pobočný spolek. 

10. Není li předem rozhodnuto jinak, probíhá jednání a hlasování způsobem až dosud 
obvyklým. 

11.  Členové kontrolní komise společně či jednotlivě: 

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

       b) mají právo zúčastnit se s hlasem poradním schůze výboru SČSPKS 

       c) podávají výboru průběžné zprávy o své činnosti a valné hromadě zprávu o kontrole 
hospodaření za uplynulé období. 

 

§ 5 Zásady hospodaření 

 

1. Výbor SČSPKS hospodaří podle rozpočtu, schváleného valnou hromadou 

2. Příjmy SČSPKS tvoří: 
a) příspěvky pobočných spolků 
b) výnosy z vydávaných tiskovin 
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c) půjčky pobočných spolků a jiných organizací 
d) dary a dobrovolné příspěvky občanů i právnických osob 
e) výnosy přednášek, výstav, společenských, náborových, kulturních a jiných akcí, které 
SČSPKS pořádá nebo na nichž se podílí 
f) výnosy vedlejší hospodářské činnosti, kterou SČSPKS provádí nebo na níž se podílí 
v rámci zajišťování cílů podle § 2 těchto stanov 

3. Delegáti valné hromady nemají nárok na úhradu výdajů a rozpočtu SČSPKS. Členům 
výboru a vydavatelské a redakční rady hradí SČSPKS skutečné výdaje, které jim vznikly 
s účastí na zasedáních, jednáních a 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 (§4, odst. 3, písm. e) a 
může přiznat jednotlivci i pobočnému spolku odměnu za mimořádné výsledky dlouhodobé 
činnosti ve prospěch SČSPKS. 

 

§ 6 Zánik SČSPKS 

 

1.   SČSPKS zaniká rozhodnutím valné hromady o rozpuštění SČSPKS. V takovém případě 
rozhodne valná hromada též o majetku SČSPKS (§4, odst. 3, písm. g) 

2.   Jestliže valná hromada nerozhodla o majetku SČSPKS, přechází zánikem SČSPKS  
majetek na ten existující celostátní spolek, který sleduje cíle obdobné cílům uvedeným v § 2 
těchto stanov. 
_________________________________________________________________________  

 

Shora uvedená změna stanov byla schválena výborem SČSPKS dne 25. 9. 2015 v Chrudimi, 
na základě pověření daného usnesením valné hromady SČSPKS, která se uskutečnila dne 15. 
9. 2012 v Plzni  

  

 

 
 

 

 

 


