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Stanovy spolku  
 

Klubu přátel rozhleden 
 

 

 

 

 

V souladu s Novým občanským zákoníkem, zákonem č. 89/2012 Sb.,  

a jeho ustanovením § 3045 se Klub přátel rozhleden, který vznikl jako občanské sdružení dle 

zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a dne 13. ledna 2009 byl registrován Ministerstvem 

vnitra ČR, považuje od 1. ledna 2014 za spolek. 

 

Vzhledem k této skutečnosti přijímá i nové stanovy. 

 

 

 

čl. 1 

Název a sídlo   

 

Název:  Klub přátel rozhleden, z. s. (dále jen „Klub“) 

Sídlo Klubu: Bazovského 1230/4, 163 00 Praha 6  

 

 

čl. 2 

Účel a předmět činnosti 

 

(1) Klub je právnickou osobou, jejíž náplň činnosti má povahu tělovýchovnou, sportovní, 

vlastivědnou a kulturní. Účelem Klubu je napomáhat sdružovat zájemce o rozhledny i dění kolem 

nich a tím přispívat k obecnému blahu společnosti. 

  

(2)   Předmětem činnosti Klubu je především: 

a)  zastupovat zájmy svých členů, 

b) podílet se na vytváření podmínek pro podporu a propagaci rozhleden a vyhlídkových věží 

jako objektů turistického zájmu s významným historickým, krajinotvorným a sociálním 

prvkem,  

c) prosazovat výstavbu nových rozhleden jako turistických cílů s ohledem na ochranu krajiny, 

estetické cítění a další faktory, 

d) podporovat rekonstrukci stávajících rozhleden a jiných vyhlídkových objektů, 

e) usilovat o pravidelné či občasné zpřístupnění rozhleden a vyhlídkových věží, které nejsou 

veřejnosti běžně přístupné, 

f) podporovat značení přístupových cest k rozhlednám a lepší informovanost veřejnosti  

o méně známých rozhlednách, 

g) propagovat návštěvy rozhleden a v rámci svých možností vyvíjet různé druhy aktivit za 

účelem rozvíjení a prohlubování povědomí o rozhlednách, 

h) provádění činnosti související se získáváním široké palety slev pro členskou základnu 

Klubu, zejména v souvislosti s rozhlednami, 

i) provádění činnosti v oblasti turistiky, metodických a materiálně - technických činností, 

souvisejících s pobytem v přírodě a cestovním ruchu v souvislosti s rozhlednami, 

j)  organizování výcvikových a kvalifikačních kurzů souvisejících s předmětem činnosti, 
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k) provádění veřejně prospěšných činností zaměřených na vytváření podmínek pro zdravý 

pohyb v souvislosti s rozhlednami, (značkování, výstavba a údržba tras k rozhlednám, 

osazování map a informačních panelů, atd..), 

l) zajišťování a distribuce materiálů týkajících se rozhleden (katalogy, metodické publikace, 

informační listy, časopisy, mapy, průvodce, elektronické materiály, záznamníky, atd..), 

m) organizování soutěží souvisejících s rozhlednami pro širokou veřejnost, 

n) organizování turistických výletů a pobytů doma i v zahraničí pro členy Klubu a jejich 

rodinné příslušníky, 

o)  další vedlejší činnosti uvedené v živnostenském oprávnění Klubu dle výpisu 

z Živnostenského rejstříku. 

 

čl. 3 

Členství 

 

(1) Členem Klubu se může stát fyzická osoba, pokud uhradí roční členský příspěvek dle 

příslušného typu členství a souhlasí s těmito stanovami. Výše příspěvku na daný rok je vždy 

stanovena členskou schůzí Klubu na návrh výkonného výboru Klubu a stávající člen je povinen 

zaplatit nejpozději do konce měsíce března příslušného kalendářního roku, nový člen pak k datu 

vstupu do Klubu. Členská schůze může přijmout v příslušném kalendářním roce  

i placení mimořádného členského příspěvku. Přijaté příspěvky jsou majetkem Klubu. 

 

(2) Nikdo nesmí být nucen k účasti v Klubu a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. 

 

(3) Typy členství jsou: 

a) řádný člen – fyzická osoba starší 18 let, 

b) čestný člen, 

c) dětský člen (věk do 18 let), 

d) mimořádný člen – právnická osoba – členství schvaluje výkonný výbor, případně členská 

schůze. 

 

(4) Řádné členství v Klubu vzniká zaevidováním písemné přihlášky doručené výkonnému výboru 

a zaplacením členského příspěvku. 

 

(5) Čestným členem se může stát osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj Klubu nebo 

propagaci a výstavbu rozhleden. Čestný člen neplatí členský příspěvek. Může ho navrhnout 

každý člen KPR a schvaluje ho členská schůze. Čestné členství je nepřenosné. 

(6) Klub vede seznam svých členů, který spravuje jednatel a je uložen v sídle Klubu. Do seznamu 

jsou zapisovány základní informace uvedené v čl. 3 odst. 7, s vyznačením vzniku a zániku 

členství. Každý člen má právo na písemné požádání dostat ze seznamu výpis o svém členství. 

Seznam členů může být uveřejněn jen se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni. Při 

uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný. 

(7) Každý člen Klubu vyplní stručnou přihlášku, s datem narození, kontaktní adresou pro 

doručování písemností, telefonním spojením a e-mailovou adresou (pokud ji má k dispozici). 

Poskytnutím těchto osobních údajů člen Klubu zároveň dává výslovný souhlas s jejich 

uchováváním a používáním pro účely klubové činnosti. Na poskytnuté kontaktní elektronické 

adresy budou členům Klubu doručovány informace týkající se klubového života. 

(8) Seznam členů v podobě jméno, příjmení a místo pobytu může být zveřejněn na webu Klubu. 

O zveřejnění rozhoduje výkonný výbor.   
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čl. 4 

Prokazování členství 

 

Členství v Klubu dle čl. 3 se prokazuje členskou legitimací, na níž je vyznačen typ členství  

a potvrzení, že člen zaplatil členský příspěvek (členská známka na příslušný rok).  

 

čl. 5 

Práva a povinnosti členů 

 

(1)  Základní práva člena Klubu jsou: 

a) být informován o činnosti a hospodaření Klubu, 

b) účastnit se aktivně veškeré činnosti Klubu, 

c) řádní a čestní členové volit a být voleni do orgánů Klubu, hlasovat na Členské schůzi či per 

rollam, 

d) uplatňovat své návrhy a podněty pro činnost Klubu, 

e) podílet se na slevách a výhodách pro členy Klubu (mimořádní členové jako jedna osoba). 

 

(2)  Základní povinnosti člena Klubu jsou: 

a) dodržovat stanovy, směrnice a Etický kodex Klubu, 

b) vystupovat v souladu s cíli a zájmy Klubu,  

c) podílet se na práci a činnosti Klubu a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech 

Klubu, 

d) řádně a včas platit členské příspěvky Klubu, jakož i poplatky za účast na akcích Klubu, na 

které se přihlásí,  

e) řádně a včas platit mimořádné členské příspěvky Klubu, pokud tak rozhodl příslušný orgán 

Klubu podle stanov. 

 

čl. 6 

Zánik členství 

 

(1) Členství v Klubu zaniká:  

a) vystoupením z Klubu na základě písemného oznámení, 

b) pokud není zaplacen členský příspěvek ve stanovené době a ani na výzvu výboru, 

ve které je uvedena přiměřeně dlouhá lhůta pro jeho zaplacení, 

c) vyloučením, pokud člen závažným způsobem narušuje práci Klubu a jeho chování je 

v rozporu s cíli Klubu a opakovaně porušuje Etický kodex Klubu, 

d) zrušením Klubu, 

e) smrtí člena. 

 

(2) Člen, jemuž členství zaniklo, nemá vůči Klubu nárok na jakékoliv pohledávky, vyplývající 

z jeho členství v Klubu (např. dodatečné vrácení členského příspěvku nebo podíl na likvidačním 

zůstatku). 

 

(3) Člen Klubu neručí za dluhy Klubu. 

 

čl. 7 

Orgány Klubu 

 

Orgány Klubu jsou: 

a) členská schůze, 

b) výkonný výbor, 

c) předseda a místopředseda, 

d) kontrolní komise.    
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čl. 8 

Členská schůze 

 

(1) Nejvyšším orgánem Klubu je Členská schůze Klubu a tvoří ji všichni členové Klubu. Členská 

schůze se koná nejméně jednou za rok a svolává ji předseda či výkonný výbor sám, nebo na 

návrh alespoň třetiny členů. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou zaslanou 

v elektronické podobě (e-mail), případně poštou, vždy nejméně 30 dnů před jejím konáním. 

   

(2) Členská schůze: 

a) schvaluje stanovy Klubu, směrnice a jejich změny, 

b) schvaluje Zprávu o hospodaření Klubu za uplynulý rok, 

c) volí ze svých členů pětičlenný výkonný výbor,   

d) volí alespoň jednoho náhradníka do výkonného výboru Klubu,  

e) volí tři členy kontrolní komise, popřípadě náhradníka, 

f) schvaluje výši řádných členských příspěvků, případně mimořádných, 

g) schvaluje a uděluje čestné členství, 

h) rozhoduje o zrušení členství, pokud rozhodnutí výboru někdo zpochbnil. 

i) schvaluje zrušení Klubu a jeho vstup do likvidace, rozdělení Klubu nebo fúzi s jiným 

spolkem, 

j) navrhuje rámcový program činnosti Klubu na období jednoho kalendářního roku  

a rámcový rozpočet Klubu na období jednoho roku.  

 

(3) Členská schůze je usnášeníschopná, byla-li řádně svolána a je-li přítomna nejméně třetina 

řádných členů Klubu, při započítání i plných mocí s ověřeným podpisem. Členská schůze je 

usnášeníschopná nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pro rozhodnutí o zrušení Klubu 

a jeho vstup do likvidace, rozdělení Klubu nebo fúzi s jiným spolkem se vyžaduje souhlas 

nejméně dvou třetin členů přítomných na členské schůzi. 

 

(4) Pokud členská chůze není usnášeníschopná, bude se hlasovat způsobem per rollam. Toto 

hlasování se řídí směrnicí Klubu pro hlasování per rollam. Výkonný výbor vyhodnotí situaci a dá 

tímto způsobem hlasovat ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členské schůze.  

 

čl. 9 

Výkonný výbor Klubu 

 

(1) Pětičlenný výkonný výbor je volen na dobu čtyř let. V případě nutnosti může být doplněn 

volbou na nejbližší členské schůzi. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, hospodáře 

(pokladníka), koordinátora akcí. Přitom člen výboru nemusí nutně vykonávat jakoukoliv funkci a 

rovněž mohou být funkce kumulovány. Ostatní členové plní úkoly, kterými je pověřuje výbor 

nebo mezi zasedáními výboru v případě potřeby předseda. Výkonný výbor zasedá nejméně 

dvakrát do roka.  

 

(2) Výkonný výbor: 

a) je orgánem klubu a řídí jeho život a činnost, 

b) zabezpečuje plnění rámcového programu Klubu, 

c) rozhoduje o účelném využití prostředků Klubu, 

d) svolává a připravuje členské schůze, 

e) navrhuje a předkládá členské schůzi návrhy na změny ve stanovách, vnitřních předpisech, 

směrnicích a jejich znění, 

f) navrhuje a připravuje dokumenty pro členskou schůzi čl. 8 odst. 2 písm. b) a j) stanov, 

g) navrhuje členské schůzi výši členských příspěvků, 

h) přijímá členy a vede jejich evidenci, 

i) vede evidenci hospodaření a provádí informační činnosti o hospodaření a fungování spolku, 
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j) uzavírá dohody o spolupráci s jinými subjekty, 

k) zajišťuje styk s širokou veřejností i medii (tisk, televize, rozhlas) prostřednictvím 

pověřeného člena výkonného výboru, který o těchto aktivitách průběžně informuje výkonný 

výbor Klubu, případně členskou základnu prostřednictvím klubového časopisu,    

l)  rozhoduje o vyloučení člena, který má právo se v této věci odvolat k Členské schůzi. 

 

(3) Jednání a činnost výboru řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Výkonný výbor 

je usnášeníschopný, pokud jsou na jeho zasedání přítomni nejméně čtyři jeho členové. Výkonný 

výbor se usnáší nadpoloviční většinou svých přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je hlas 

předsedy určující. 

 

(4) Pokud dojde ke snížení počtu členů výkonného výboru v období mezi členskými schůzemi, 

bude výkonný výbor doplněn náhradníkem dopředu zvoleným členskou schůzí. Odstupující člen 

výboru je povinen bezodkladně předat výboru svou agendu.  

      V tomto případě není nutné okamžitě svolávat mimořádnou členskou schůzi z důvodu nových 

voleb. Mimořádnou členskou schůzi či hlasování per rollam z důvodu nových voleb je však nutné 

svolat vždy, pokud by odstoupili více než 2 členové stávajícího výboru.  

      Rezignaci člena výboru přijímá výbor nebo členská schůze písemně nebo ústně, avšak formou 

zápisu z jednání členské schůze či výboru. 

 

(5) Každý z členů výboru může jednat samostatně v rámci svého okruhu činnosti, jednání  

v závažných případech vůči třetím stranám navenek spolku musí být vždy předjednáno ve výboru 

a po jeho odsouhlasení může být realizováno. O každém takovémto hlasování musí být sepsán 

řádný zápis a v něm uvedena konkrétní osoba, která je v dané věci oprávněna za spolek jednat.  

Předseda a místopředseda spolku reprezentují spolek navenek, zejména ve vztahu ke třetím 

osobám, pečují o propagaci klubu, korespondenci, svolávají jednání výboru, pomáhají se 

zajištěním sponzoringu, apod. O výsledcích svého jednání jsou povinni informovat ostatní členy 

výkonného výboru. 

 

(6) Hospodář spolku vede hospodaření, spravuje účet a vede účetnictví, informuje jednatele 

spolku z důvodu evidence průběžně o zaplacených členských příspěvcích. 

   

 

čl. 10 

Předseda a místopředseda Klubu 

 

(1) Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány Klubu: 

a) náleží jim oprávnění vystupovat jménem spolku navenek, 

b) svolávají schůze výkonného výboru, 

c) předsedají výkonnému výboru a řídí jeho činnost, 

d) mají podpisové právo za Klub, podepisují právní listiny, pro které je předepsaná písemná 

forma, a dokumenty, které souvisí s činností Klubu. 

 

(2) Za výkon funkce odpovídá předseda a místopředseda Klubu výkonnému výboru. 

 

 

čl. 11 

Kontrolní komise 

 

(1) Tříčlennou Kontrolní komisi volí členská schůze též na čtyři roky. 

 

(2) Činnost Kontrolní komise spočívá především v: 
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a) kontrole finančního hospodaření Klubu. Dává členské schůzi své stanovisko ke zprávě  

o hospodaření Klubu, 

b) upozorňování na nedostatky a navrhování opatření k jejich odstranění, kontroluje 

dodržování stanov a směrnic Klubu, 

c) oprávnění dávat výboru podněty k zlepšování činnosti Klubu. 

 

 

čl. 12 

Rozhodčí komise 

(1) Členská schůze může rozhodnout na základě písemného návrhu kteréhokoli z členů o zřízení 

rozhodčí komise o minimálně třech členech, která rozhoduje a řeší sporné záležitosti náležející do 

klubové samosprávy, rozhoduje spory mezi členem a Klubem o placení členských příspěvků a 

přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena z Klubu. 

(2) Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba, která  

v Klubu nepůsobí jako člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise. 

(3) Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by 

mohly bránit rozhodovat nepodjatě. 

čl. 13 

Hospodaření Klubu 

 

(1) Zdrojem příjmů Klubu jsou: 

a) členské příspěvky placené jeho členy, 

b) dary, dotace a příspěvky věnované spolku fyzickými a právnickými osobami, 

c) případné příjmy z vedlejší hospodářské činnosti Klubu. 

 

(2) Případný zisk z činnosti Klubu lze použít pouze pro klubovou činnost včetně správy Klubu, 

veřejně prospěšnému účelu a na účely a předměty činnosti Klubu jmenované v čl. 2 odst. 2 písm. 

b) až o) těchto stanov. 

 

(3) Hospodaření s finančními prostředky a majetkem Klubu se řídí jeho rámcovým rozpočtem 

schváleným členskou schůzí. Při svém hospodaření se Klub řídí obecně závaznými právními 

předpisy přijatými pro tuto oblast.  

 

(4) Klub vede účetní evidenci podle platného zákona o účetnictví. Za její vedení odpovídá 

hospodář Klubu. 

 

 

čl. 14 

 Zrušení a zánik Klubu 

 

(1) O zrušení Klubu s likvidací rozhoduje členská chůze Klubu. Pro schválení zrušení s likvidací 

je nutný souhlas dvoutřetinové většiny členů přítomných na členské chůzi. 

 

(2) Členská schůze, která rozhodla o zrušení Klubu s likvidací, zároveň rozhodne i o jmenování 

likvidátora, jeho odměně a určí přiměřenou lhůtu pro skončení likvidace. 

 

(3) Likvidátor při likvidaci postupuje dle příslušných ustanovení zákona.  
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čl. 15 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Právní jednání Klubu, pokud není upraveno těmito stanovami, se řídí Občanským zákoníkem, 

zákon č. 89/2012 Sb. 

 

(2) Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí Klubu přátel rozhleden, z. s.,  konanou dne 12. 

dubna 2014 v Nové Vsi u Dolní Moravice a nabývají účinnosti dnem 1. června 2014. 

 

 

Za výkonný výbor Klubu přátel rozhleden, z. s. 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda: Jaroslav Fábera        Místopředseda: Mgr. Pavel Gejdoš      


