
 

VZOR PRO ZPRACOVÁNÍ * 

Stanovy 

 

 

____________________________________________, zapsaný spolek, (stačí zkratka z. s.) 
                                                   (úplný název spolku *) 

 

§1  Název a sídlo spolku 

1. Název spolku je:   (uvést úplný název spolku *) 

2. Sídlem spolku je:    (sídlo se dokládá souhlasem vlastníka nemovité věci s umístěním sídla spolku *) 

3. Spolek je právnickou osobou 

4. Identifikační číslo:  (spolek dříve registrovaný u Min. vnitra má IČ přiděleno, nový spolek doplňuje po 
přidělení, *)   

§ 2  Účel spolku 

1. Účelem spolku je sdružování zájemců o pěstování a studium kaktusů a jiných 
sukulentních rostlin.  

2. Spolek sdílí cíle Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, 
z.s., které jsou obsaženy v jejích Stanovách.  

§3  Vznik a zánik členství ve spolku 

Na tomto místě se uvede, jak vzniká a zaniká členství jednotlivých členů, příp. jaké jsou povinnosti (např. placení 
členského příspěvku ) a práva (např. volit výbor, odebírat časopis prostřednictvím spolku) členů spolku * 

§ 4  Orgány spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je:   (zvolte: výroční členská schůze, členská schůze apod. *) 

2. Statutárním orgánem je výbor spolku, jménem statutárního orgánu jsou oprávněni 
jednat:  (zvolte: předseda, jednatel  apod. a způsob jednání: jednají buď společně nebo jednotlivě – 
zvolte jeden způsob *) 

3. Výroční členská schůze ( příp. členská schůze *) volí výbor spolku a jeho funkcionáře (příp. 

kontrolní komisi *) na dobu ___ let, schvaluje stanovy spolku a jejich změny,  schvaluje 
plán hospodaření na budoucí období, schvaluje zprávu o činnosti za minulé období, 
zprávu o hospodaření  za minulé období,  schvaluje zprávu kontrolní komise (pokud je 

ustavena *), nabývání a prodej majetku spolku a další záležitosti, týkající se spolku 
(zvolte podle vnitřních podmínek spolku*)  

4. Výroční členská schůze ( příp. členská schůze *) rozhoduje většinou hlasů přítomných 
členů spolku (možno upravit podle podmínek *) 



5. Zvolení funkcionáři spolku vykonávají svoje funkce bez nároku na odměnu. 
Případnou odměnu schvaluje nejvyšší orgán spolku   

 
§5  Zánik spolku 
 

1. Spolek zaniká rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku. Tímto rozhodnutím zaniká 
členství spolku ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, 
z.s., a to k 31.12. běžného roku 

 

Stanovy byly schváleny ….*doplňte nejvyšší orgán spolku……  dne: ……………. 

Podpisy funkcionářů jednajících za spolek (jméno, funkce a podpis: 

 

 

*Schválení stanov je nutno doložit zápisem  z výroční členské schůze  ( příp. členská schůze *), která stanovy, 
nebo jejich změnu schválila. * 

 

• Text označený červeně a zdůrazněný kurzívou je určený jako 
informační pro zpracování stanov podle vzoru. V konečném textu 
ho vymažte! 


