
S T A N O V Y 

Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

1. „Mělnický osvětový a okrašlovací spolek“ (dále jen Spolek) je nepolitické občanské sdružení vzniklé 

podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jeho cílem a účelem je aktivně osvětově působit na 

širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme spoluzodpovědnost. 

Spolek chce šířit pochopení pro ochranu historických památek jako jednoho ze zdrojů poznání 

minulosti a duchovního obohacení přítomnosti, chce napomáhat jejich obnově. Dále chce šířit 

pochopení pro ochranu a obnovu městské zeleně a historických vinic.“ 

2. Naplňování tohoto účelu chce Spolek dosáhnout zejména: 

a) pořádáním nebo spoluorganizováním výstav, kulturních a společenských akcí 

b) pořádáním jednorázových nebo jinak příležitostných přednášek, seminářů, pracovních setkání 

a exkurzí 

c) podáváním podnětů, žádostí a peticí zákonodárným, výkonným, samosprávným a jiným 

veřejným institucím a jednotlivcům 

d) získáváním finančních zdrojů na obnovu památek  

e) příležitostným či jednorázovým vydáváním pohlednic, letáků, brožur, publikací a rozšiřováním 

článků do časopisů a novin nejrůznějšího zaměření 

3. Spolek je samostatným a nezávislým sdružením s právní subjektivitou, jehož členy jsou fyzické a jiné 

právnické osoby, které mají zájem na plnění cíle a účelu Spolku popsaných výše. 

4. Sídlo Spolku je na adrese: Na Vyhlídce 18/2, Mělník, PSČ 276 01.  

 

 

Čl. 2 

Členství  

 

1. Členskou základnu Spolku tvoří: 

a) Individuální členové – kterými jsou fyzické osoby - jednotlivci, kteří mají zájem o aktivní 

členství ve Spolku. Individuálním členem může být občan ČR i cizí státní příslušník, starší 15 

let, který splní podmínky níže uvedené. I při splnění těchto podmínek nemůže individuální 

členství vzniknout fyzické osobě, která je současně příslušníkem právnické osoby, které 

svědčí kolektivní členství. Ve smyslu těchto stanov se „příslušníkem“ právnické osoby - 

kolektivního člena rozumí výlučně fyzická osoba - člen, společník, podílník, statutární 

zástupce nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu této právnické osoby, která 

v rámci takové právnické osoby projeví zájem se aktivně účastnit na činnosti Spolku a splní 

podmínky uvedené v čl. 3 odst. 5 těchto Stanov. Příslušníkem pak podle těchto stanov není 

fyzická osoba, která je v pracovněprávním (zaměstnaneckém) poměru k právnické osobě, 

není-li při splnění ostatních podmínek (čl. 3 odst. 5 Stanov) současně k této právnické osobě 

v některém ze vztahů podle předchozí věty.  

b) Kolektivní členové – jimiž jsou jiné právnické osoby (spolky, kluby, občanská sdružení a jiné 

právnické osoby vyjma politických stran a politických sdružení), které splnily podmínky pro 

vznik členství. 

c) Čestní členové – kterými jsou výlučně fyzické osoby, kterým bude toto členství uděleno 

Valnou hromadou za vynikající zásluhy o naplňování cílů a idejí, které Spolek šíří.  

2. Členství vzniká při splnění následujících podmínek: 

a) podáním přihlášky na formuláři vydaném Spolkem, 

b) zaplacením registračního a členského příspěvku, 

c) přijetím a schválením přihlášky Radou spolku.  

3. Členství zaniká: 

a) Dobrovolným vystoupením člena ke dni doručení písemného oznámení člena o vystoupení do 

sídla Spolku. 

b) Vyloučením. 



O vyloučení rozhoduje Rada spolku, a to nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Rozhodnutí 

o vyloučení musí být členovi písemně oznámeno spolu se stručným věcným sdělením důvodů 

vyloučení. Proti rozhodnutí o vyloučení může postižený člen podat písemnou námitku, a to do 14 dnů 

ode dne doručení předmětného oznámení. V uvedené lhůtě musí být námitka doručena do sídla 

Spolku. O podané námitce, které nemá odkladný účinek, rozhoduje Valná hromada na svém 

nejbližším jednání. Rozhodnutí Valné hromady je konečné. Pravomocně vyloučení členové nemají 

nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků.  

Rada spolku je oprávněna člena vyloučit, pokud:  

1) člen nezaplatil v lhůtě stanovené Radou spolku registrační příspěvek, roční členský příspěvek 

nebo tzv. další členský příspěvek na daný rok, 

2) člen hrubě porušil stanovy Spolku, 

3) člen i přes výzvu výkonného výboru neplní členské povinnosti a rozhodnutí orgánů Spolku, 

4) se člen dopustil úmyslného trestného činu nebo úmyslného přestupku, za který byl 

pravomocně odsouzen nebo uznán vinným, zejména jde-li o delikt násilné povahy nebo delikt 

směřující proti lidské cti a důstojnosti. 

c) Zánikem kolektivního člena - právnické osoby. 

d) Smrtí individuálního člena - fyzické osoby. 

e) Přijetím za kolektivního člena; přijetím za kolektivního člena zaniká členství dosavadnímu 

individuálnímu členovi, který je příslušníkem kolektivního člena. 

4. Spolek vede seznam členů, který není veřejnosti přístupný. 

 

Čl. 3 

Práva a povinnosti členů a příslušníků kolektivního člena 
 

1. Každý individuální člen a stejně tak i fyzická osoba, která je příslušníkem kolektivního člena, jakožto 

 i kolektivní člen má podle povahy věci, není-li jinde v těchto stanovách uvedeno jinak, zejména 

právo: 

a) osobně se účastnit na činnosti Spolku, tj. zejména se účastnit přednášek, výletů, vycházek 

a exkurzí pořádaných spolkem, podílet se na publikační a ediční činnosti a na přípravě 

a organizaci akcí pořádaných nebo spolupořádaných Spolkem, 

b) předkládat návrhy, stanoviska a dotazy a požadovat v přiměřeném rozsahu informace o činnosti 

Spolku, 

c) navrhovat kandidáty na členství v Radě spolku, 

d) účastnit se Valné hromady v rozsahu vyplývajícím ze stanov. 

2. Individuální člen nebo příslušník kolektivního člena, má dosažením 18 let svého věku právo být volen 

členem Rady spolku. Individuální člen (po dosažení 18. roku svého věku) a kolektivní člen mají právo 

volit na Valné hromadě členy Rady spolku. 

3. Člen a příslušník kolektivního člena, není-li jinde v těchto stanovách uvedeno jinak, je zejména 

povinen: 

a) dodržovat stanovy Spolku a v rámci činnosti Spolku se řídit pokyny jeho orgánů, 

b) chránit a prosazovat oprávněné zájmy Spolku, 

c) řádně a včas platit registrační a členské příspěvky, 

d) řádně a odpovědně vykonávat funkce, které v rámci Spolku přijal. 

4. Kolektivní člen je povinen na své členské přihlášce uvést svého příslušníka, který bude za 

kolektivního člena jednat a zavazovat ho ve vztahu ke Spolku (dále jen „zmocněnec“). V průběhu 

svého členství může kolektivní člen osobu zmocněnce změnit a tuto změnu je pak povinen písemně 

bez zbytečného odkladu oznámit Radě spolku. Tím není dotčeno právo kolektivního člena jmenovat 

nebo zvolit ad hoc jiného svého zástupce k jednání na konkrétní Valné hromadě. Jinak se má za to, že 

takovým zástupcem k jednání na Valné hromadě je zmocněnec. Nesplnění podmínky označení 

zmocněnce je důvodem k odmítnutí přihlášky Radou spolku.  

5. Kolektivní člen je po vzniku svého členství ve Spolku oprávněn dát Radě spolku písemný seznam 

svých příslušníků (a tento seznam podle potřeby aktualizovat), kteří se budou aktivně účastnit na 

činnosti Spolku a jejichž jednání lze přičítat k dobru nebo k tíži tohoto kolektivního člena a jimž 

přísluší právo výkonu práv a povinností kolektivního člena nebo příslušníka kolektivního člena ve 

smyslu těchto Stanov. Součástí předkládaného písemného seznamu „příslušníků kolektivního člena“ je 



též podpis jmenované fyzické osoby -  „příslušníka“ a její výslovné prohlášení, že má zájem se aktivně 

účastnit (v tomto postavení) činnosti Spolku a zavazuje se dodržovat Stanovy. Doručením písemného 

seznamu (vč. podpisů a prohlášení příslušníků) Radě spolku vzniká uvedeným fyzickým osobám 

postavení „příslušníka kolektivního člena“ dle těchto stanov. Při absenci podpisu takové fyzické osoby 

nebo jejího prohlášení takové označené fyzické osobě postavení „příslušníka kolektivního člena“ ve 

smyslu těchto Stanov nevniká. 

6. Postavení příslušníka kolektivního člena zaniká dotčené fyzické osobě spolu se zánikem členství 

kolektivního člena, jehož je příslušníkem, a dále písemným prohlášením o tom, že nemá dále zájem se 

aktivně podílet na činnosti Spolku jako příslušník kolektivního člena. Doručením tohoto prohlášení 

Radě spolku zaniká uvedené fyzické osobě postavení příslušníka kolektivního člena. Rada spolku je 

povinna bez zbytečného odkladu po doručení prohlášení písemně oznámit kolektivnímu členu, že 

dotčené fyzické osobě postavení příslušníka zaniklo. 

7. Kolektivní člen má právo se účastnit Valné hromady a na ní hlasovat pouze prostřednictvím jím 

jmenovaného nebo zvoleného zástupce (ustanovených ad hoc) nebo zmocněnce. Jinému příslušníku 

kolektivního člena, není-li zástupcem podle předchozí věty nebo zmocněncem, samostatné právo 

účasti a hlasování na Valné hromadě nepřísluší.  

8. Kolektivní člen má povinnost zaplatit po vzniku svého členství registrační poplatek a základní členský 

příspěvek. Využije-li kolektivní člen svého práva dát radě spolku písemný seznam svých příslušníků 

podle čl. 3 odst. 5 Stanov, je povinen zaplatit tzv. další členský příspěvek za každou osobu, která získá 

na základě tohoto úkonu (zaslání seznamu) postavení „příslušníka kolektivního člena“ dle těchto 

Stanov; výši dalšího členského příspěvku stanoví Rada spolku. 

 

 

Čl. 4 

Organizační struktura Spolku 

 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada, do jejíž působnosti patří: 

a) schvalování stanov a jejich změn  

b) rozhodování o změně sídla 

c) schvalování rozpočtu na kalendářní rok 

d) volba a odvolávání členů Rady spolku 

e) rozhodování o zrušení Spolku  

2. Účastníky Valné hromady jsou všichni individuální a kolektivní členové Spolku. Kolektivní člen se 

přitom na Valné hromadě účastní prostřednictvím svého ad hoc zvoleného nebo jmenovaného 

zástupce, jinak prostřednictvím svého zmocněnce. 

3. Valnou hromadu svolává Rada spolku písemnou pozvánkou doručovanou všem členům Spolku min. 

15 dní před dnem konání Valné hromady. Valná hromada je svolávána podle potřeb Spolku, 

minimálně však 1x v kalendářním roce. Požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů, je 

Rada spolku je povinna svolat Valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 1 měsíce od doručení 

žádosti členů. 

4. Jednání Valné hromady řídí předseda nebo místopředseda Spolku. Valná hromada je usnášeníschopná, 

pokud se jí účastní minimálně 50% všech členů. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou 

přítomných členů, každý člen má jeden hlas. Pokud svolaná Valná hromada není usnášeníschopná, 

koná se náhradní Valná hromada se stejným programem o hodinu později oproti hodině uvedené na 

pozvánce na předcházející Valnou hromadu, která nebyla usnášeníschopnou. Tato náhradní Valná 

hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, přičemž rozhoduje prostou 

většinou přítomných členů. 

5. Valná hromada, která má rozhodnout o zrušení Spolku, je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň 2/3 

všech členů, přičemž zrušení Spolku musí být schváleno alespoň nadpoloviční většinou všech členů. 

Předchozí ustanovení o náhradní Valné hromadě platí i pro tuto Valnou hromadu s tou výjimkou, že 

o zrušení rozhoduje náhradní Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů. 

6. O průběhu Valné hromady a jejích rozhodnutí je Rada spolku povinna pořídit písemný zápis. 

7. Výkonným a řídícím orgánem (a současně statutárním orgánem Spolku) je v době mezi konáním 

Valných hromad tříčlenná Rada spolku, jejíž členové jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou. Pro 

jmenování a odvolávání členů Rady spolku platí stejná pravidla a rozhodovací kvorum jako pro ostatní 



rozhodování Valné hromady. Ze zvolených členů Rady spolku volí Valná hromada v tajném 

písemném hlasování prostou většinou hlasů přítomných členů předsedu a místopředsedu Spolku. 

V průběhu funkčního období Rady spolku může být Valnou hromadou odvolán kterýkoli z jejích členů 

a na jeho místo a do stejné funkce zvolen nový člen, a to na dobu do uplynutí probíhajícího funkčního 

období Rady spolku. Opětovná volba členem Rady spolku není vyloučena. 

8. Do působnosti Rady spolku patří: 

a) organizace a řízení činnosti Spolku včetně stanovení ekonomických a organizačních 

směrnic v souladu s obsahem Stanov, 

b) hospodaření a nakládání s majetkem Spolku, 

c) stanovení výše a splatnosti registračního příspěvku, 

d) stanovení výše a splatnosti ročního členského příspěvku a tzv. dalšího členského 

příspěvku, 

e) rozhodování o vyloučení člena, 

f) vedení seznamu členů Spolku a vyznačování změn členské základny v tomto seznamu, 

g) svolávání Valné hromady, 

h) zřizování poradních komisí, 

i) ukládání úkolů členům a pracovním skupinám sestaveným z členů Spolku, 

j) schvalování užití loga Spolku. 

9. Funkční období Rady spolku je dvouleté. Členy první Rady spolku jsou členové přípravného výboru. 

Rada spolku se schází podle potřeb, minimálně 1x za dva kalendářní měsíce. Jménem Rady spolku 

a Spolku jako takového jedná navenek předseda nebo místopředseda Spolku. Podepisování jménem 

Rady spolku a Spolku provádí vždy společně předseda nebo místopředseda Spolku a s každým z nich 

vždy alespoň jeden další člen Rady spolku. Jde-li o úkon mezi Spolkem a členem Rady spolku, 

podepisují a jednají jménem Rady spolku a Spolku vždy zbylí dva členové Rady spolku. 

 

Čl. 5. 

Ekonomické zabezpečení činnosti Spolku a zásady hospodaření 

 

1. Příjmy Spolku tvoří zejména: 

a) registrační, členské a tzv. další členské příspěvky, 

b) dotace a dary od fyzických a právnických osob, 

c) příjmy z jednorázové či příležitostné publikační činnosti a reklamy, 

d) příjmy z jednorázové či příležitostné školící, přednáškové a obdobné činnosti, 

e) příjmy ze vstupného a jednorázových účelových příspěvků na akce pořádané Spolkem, 

f) příjmy z prodeje a pronájmu majetku Spolku. 

2. Podpisové právo k bankovním účtům mají členové Rady spolku, přičemž k nakládání s účtem je třeba 

vždy podpisů alespoň dvou členů Rady spolku. 

3. Vedení účetnictví a dalších obecně závazným předpisem stanovených evidencí zajišťuje Rada spolku. 

4. Spolek hospodaří na základě rozpočtu, který sestavuje pro daný kalendářní rok Rada spolku, a to 

nejpozději do 31.12. předcházejícího roku. 

5. O výsledcích hospodaření v daném kalendářním roce podává Rada spolku zprávu Valné hromadě na 

jejím nejbližším jednání následujícím po ukončení hodnoceného kalendářního roku. 

6. Příjmy Spolku mohou být Radou spolku, která hospodaří a nakládá s majetkem Spolku, použity pouze 

za účelem dosažení cílů Spolku specifikovaných v čl. 1 těchto Stanov. 

 

Čl. 6 

Výklad stanov 

 

Závazný výklad stanov je oprávněna provádět pouze Rada spolku. V případě, že určitá skutečnost není 

výslovně upravena nebo řešena stanovami nebo jiným obecně závazným právním předpisem, rozhoduje 

o ní Rada spolku v duchu zásad stanov. 

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení. 

Stanovy nabývají platnosti dnem schválení Valnou hromadou dne 20. 3. 2014 


