
STANOVY 

MYSLIVECKÉHO SPOLKU CHOTYNĚ 

(dále jen „Stanovy“) 
 

 

 

 

Čl. 1 

Vznik spolku 

Myslivecký spolek CHOTYNĚ, z.s. (původně Myslivecké sdružení Chotyně-o.s., dále jen „Spolek“¨), 

vznikl 27.7.1992 jako nástupce Honebního spolku založeného v Chotyni v roce 1914 podle zemského 

zákona pro Čechy z roku 1866. 

 

Čl. 2 

Název Spolku 

Název Spolku je: Myslivecký spolek Chotyně, z.s. 

 

Čl. 3 

Sídlo Spolku 

Adresa sídla Spolku: 

Grabštejn 10, 

Chotyně 

463 34 

 

Čl. 4 

Základní cíle, poslání a principy Spolku 

1. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem 

naplňování zájmu jeho Členů, kterým je ochrana přírody, společné provádění myslivosti v souladu 

s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů a to 

v duchu tradic české myslivosti založené především na odpovědné péči o zvěř, úctě ke zvěři a 

přírodě. Zároveň je posláním Spolku osvětová činnost v oblasti myslivosti a ochrany přírody a 

upevňování dobrých vztahů mezi Členy Spolku a podobně smýšlejícími osobami. 

2. K uplatňování nebo ochraně společných zájmů, společné činnosti nebo dosažení určitého cíle 

může Spolek s dalšími subjekty vytvářet svazy nebo se podílet na jejich činnosti. 



3. Činnost Spolku se řídí těmito Stanovami, vnitřními směrnicemi Spolku (dále jen „Směrnice“) a 

platnou legislativou. 

 

Čl. 5 

Hlavní činnost Spolku 

1. Spolek vykonává hlavní činnost Spolku (dále jen „Hlavní činnost“) za účelem dosažení svých cílů a 

v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v Čl. 4. těchto Stanov. 

2. V rámci Hlavní činnosti Spolek: 

 Provádí plánovaný chov, ochranu zvěře, péči o zvěř i řízený lov na základě chovatelského 

záměru, mysliveckého plánování  a v souladu s platnou legislativou. 

 Veřejně propaguje ochranu přírody a myslivost. 

 Svou činností pomáhá ke zlepšování životního prostředí. 

 Působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých Členů, dbá o zachování 

mysliveckých zvyků a tradic. 

 Podporuje a upevňuje přátelství mezi Členy Spolku a dalšími podobně smýšlejícími 

osobami. 

 Podporuje rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a loveckého střelectví. 

 Na úsecích myslivosti, ochrany přírody a krajiny, zemědělství a lesnictví spolupracuje s 

příslušnými správními orgány. 

 Spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami s obdobným zaměřením. 

 

Čl. 6 

Doplňková činnost Spolku 

1. Jelikož je provozování Hlavní činnosti spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské či 

jiné výdělečné aktivity v rámci Doplňkové činnosti Spolku (dále jen „Doplňková činnost“). 

2. Zisk z Doplňkové činností Spolek používá výhradně k podpoře Hlavních činností dle Čl. 5. těchto 

Stanov.  

 

Čl. 7 

Členství  

1. Členem Spolku (dále jen „Člen“) se může stát: 

Fyzická osoba, která: 

 Je plnoletá, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, 

rasy a státní příslušnosti.  



 Podala písemnou přihlášku předsedovi nebo místopředsedovi Spolku, obsahující její 

jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště. 

 Podepsala čestné prohlášení, že bude ctít dobré jméno Spolku a usilovat o jeho prospěch, 

řídit se jeho Stanovami a Směrnicemi, dodržovat povinnosti Člena a jednat v souladu se 

Základními cíli a posláním Spolku dle Čl. 4 Stanov. 

 Osobně se představila Členské chůzi Spolku, kde stručně popsala svůj postoj k Základním 

cílům a poslání Spolku dle Čl. 4 Stanov a měla možnost odpovědět na dotazy Členů 

Spolku. 

 Výpisem z rejstříku trestů prokázala, že je trestně bezúhonná ve vztahu k ochraně 

přírody, myslivosti a zbraním a střelivu. 

 Splnila ostatní podmínky uvedené v těchto Stanovách a Směrnicích vyžadované pro přijetí 

do Spolku. 

 Souhlasí se zpracováním svých osobních údajů nutných pro dokumentaci Spolku. 

 

2. Členství ve spolku je dobrovolné a není nárokové. Vzniká přijetím za Člena Spolku usnesením 

Členské schůze. 

3. Členství se váže na osobu Člena, je nepřevoditelné na jinou osobu. 

4. Členství zaniká: 

a) Úmrtím Člena nebo prohlášením Člena za mrtvého. 

b) Písemným oznámením Člena o vystoupení ze Spolku s ověřeným podpisem Člena, 

doručeným předsedovi nebo místopředsedovi Spolku. 

c) Vyloučením Člena podle Čl. 9 Stanov. 

d) Nezaplacením Členského příspěvku nebo jiných poplatků stanovených Směrnicemi ani v 

přiměřené lhůtě určené statutárním orgánem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na 

tento následek Člen ve výzvě upozorněn. 

e) Zánikem spolku. 

5. Druhy Členství 

a) Řádný Člen – pro Člena platí všechna práva a povinnosti dle těchto Stanov. 

b) Zasloužilý člen -  Členská schůze může udělit „Zasloužilé členství“. Zasloužilý člen má stejná 

práva a povinnosti jako řádný člen s výjimkou úhrady členských příspěvků. Zasloužilé Členství 

může být na základě žádosti zasloužilého Člena nebo rozhodnutím Členské schůze kdykoli 

zrušeno. 

c) Čestný člen - Členská schůze může udělit „Čestné členství“. Čestné členství je symbolický titul 

oceňující mimořádný přínos Čestného člena pro Spolek, myslivost nebo ochranu přírody. 

Čestné členství není spojeno se žádnými ustanoveními těchto Stanov, především pro něj 

neplatí podmínky pro přijetí za Člena a Čestný člen nemá ve vztahu ke Spolku žádná práva ani 

povinnosti s výjimkou práva užívání titulu Čestný člen Mysliveckého spolku Chotyně. 

6. Všichni Řádní Členové Spolku jsou si rovni. Podílí se na všech nákladech Spolku rovným dílem. 

7. Zánikem členství nekončí odpovědnost osoby, která byla zapsána v Seznamu Členů Spolku, za 

pohledávky vůči Spolku, které vznikly v době jejího řádného členství.   

 

 



 

Čl. 8 

Práva a povinnosti Člena 

 

1. Každý Člen Spolku má právo: 

a) Podílet se na činnosti Spolku (s výjimkou činností, pro které nemá potřebná oprávnění 

vyžadovaná dle platných právních předpisů). 

b) Být pravidelně informován o dění ve Spolku. 

c) Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své 

podání v přiměřené době. 

d) Volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku. 

e) Nahlížet do zápisů a usnesení orgánů Spolku a do Seznamu členů. 

2. Každý Člen Spolku má povinnost: 

a) Dbát o dobré jméno Spolku. 

b) Jednat v souladu se Základními cíli, posláním a principy Spolku dle Čl. 4 Stanov. 

c) Dodržovat Stanovy a Směrnice, plnit povinnosti vyplývající z těchto dokumentů. 

d) Dodržovat právní předpisy o myslivosti, zbraních a střelivu a ochraně přírody. 

e) Ctít myslivecké zvyky a tradice. 

f) Chránit, zachovávat a nezneužít majetek Spolku. 

g) Aktivně se podílet na činnosti Spolku. 

h) Účastnit se zasedání Členské schůze, v případě osobních překážek se ze zasedání Členské 

schůze omluvit členu Výboru. 

i) Platit členské příspěvky a další poplatky uvedené ve Směrnicích. 

j) Pravidelně se informovat o dění ve Spolku. 

 

Čl. 9 

Porušení členských povinností 

1. Členu, který méně závažným způsobem opakovaně nebo jednorázově hrubě porušil povinnosti 

Člena vyplývající ze Stanov, může Členská schůze nebo Výbor jako opatření: 

a) udělit výtku, 

b) dočasně omezit lov zvěře, 

c) dočasně omezit využití výsledku mysliveckého hospodaření nebo jiných členských výhod.  

2. Omezení nesmí trvat déle než jeden rok. 

3. Člen, jemuž bylo uloženo některé z opatření uvedené v Čl. 9 odst. 1. se může proti němu odvolat 

k Členské schůzi písemně do 15. dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno. Členská schůze může toto 

opatření následně zrušit. 

4. Odvolání nemá odkladný účinek, Členská schůze nebo Výbor však může své rozhodnutí změnit 

nebo zrušit. 



5. Člena, který hrubě nebo opakovaně porušil do 1 roku po uložení opatření podle odst. 1 Členskou 

povinnost nebo porušil právní předpisy o myslivosti, zbraních a střelivu, ochraně přírody apod. 

nebo obzvlášť hrubým způsobem porušil Stanovy nebo Směrnice může Členská schůze na návrh 

Výboru nebo Člena Spolku vyloučit. Vyloučený Člen může navrhnout soudu, aby rozhodl o 

neplatnosti vyloučení. 

6. Uložením opatření nebo vyloučením není dotčeno právo na náhradu škody, kterou Člen v 

souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů Spolku způsobil. 

 

Čl. 10 

Hostování 

1. Členská schůze může přijmout k hostování žadatele (dále jen „Host“) na základě stejných 

podmínek, které platí pro přijímání řádných členů. 

2. Host má veškerá práva a povinnosti Člena s výjimkou práva hlasovat na Členské schůzi a být 

volen do orgánů Spolku. 

3. Host nemá právo na majetkové vypořádání v případě zániku Spolku. 

4. Hostování může být na základě žádosti Hosta nebo rozhodnutím Členské schůze kdykoli zrušeno. 

 

Čl. 11 

Orgány Spolku 

Orgány Spolku jsou: 

a) Členská schůze 

b) Výbor 

c) Kontrolní komise 

 

Čl. 12 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji shromáždění Členů.  

2. Členská schůze se koná  zpravidla 1x měsíčně, nejméně 1x ročně. 

3. Členská schůze rozhoduje usnesením které je pro Členy spolku a Výbor závazné. 

4. Do působnosti Členské schůze náleží především: 

 rozhodování o hlavním zaměření činnosti spolku 

 rozhodování o znění a změnách Stanov a Směrnic 

 přijímání a vylučování Členů, udělení nebo zrušení „Zasloužilého členství“ a udělení  

„Čestného členství´ 

 schvalování zpráv o výsledcích činnosti Spolku po skončení mysliveckého roku 

 schvalování záměrů činnosti Spolku pro následující myslivecký rok 



 schvalování mysliveckého výkaznictví 

 schvalování vydávání povolenek k lovu a přidělování odstřelu zvěře 

 schvalování ročního výsledku ekonomického hospodaření Spolku 

 schvalování ročního plánu ekonomického hospodaření Spolku na následující roční období 

 schvalování způsobu nakládání s majetkem Spolku 

 volba a odvolání členů Výboru 

 volba a odvolání členů Kontrolní komise 

 přijímání a zrušení hotování Hostů 

 určení výše členských příspěvků, ostatních poplatků, doby a způsobu jejich splatnosti      

 rozhodování o Členství Spolku v jiných organizacích nebo o účasti na jejich činnosti 

 rozhodování o nájmu honitby 

 navrhnutí osoby k ustanovení mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže  

 hodnocení činnosti orgánů Spolku a jeho Členů, 

 rozhodování o přeměně nebo zániku Spolku dobrovolným rozpuštěním včetně jmenování a 

odvolání likvidátora                                                                     

5. Statutární orgán svolá zasedání Členské schůze také z podnětu alespoň třetiny členů Spolku nebo 

Kontrolní komise. Nesvolá-li statutární orgán zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení 

podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze sám. 

6. Statutární orgán nejméně 1x ročně svolá zasedání Členské schůze, které označí jako výroční. 

Program této schůze obsahuje mj. projednání roční rekapitulace práce Spolku, projednání 

záměru práce spolku na další roční období a volby do Výboru a Kontrolní komise, pokud těmto 

orgánům Spolku končí funkční období. 

7. Zasedání Členské schůze se svolává písemnou pozvánkou adresovanou všem Členům na 

korespondenční adresu nebo e-mailovou adresu nejméně 7. dní před jejím konáním. Pozvánka 

obsahuje minimálně místo a čas konání zasedání. 

8. Souhlasí-li s tím všichni Členové, může se zasedání Členské schůze konat pravidelně v předem 

stanoveném termínu (např. 1. pátek v měsíci) bez zaslání pozvánky s výjimkou zasedání Členské 

schůze označeného jako výroční. 

 

Čl. 13 

Účast na Členské schůzi 

1. Každý Člen je oprávněn účastnit se zasedání Členské schůze a požadovat i dostat na něm 

vysvětlení záležitosti Spolku. 

2. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny Členů.  

3. Usnesení přijímá: 

a) Při rozhodování o Stanovách a Směrnicích, jejich změnách, přijímání a vylučování Členů, 

udělení nebo zrušení „Zasloužilého členství“ a udělení  „Čestného členství´, přijímání a 

zrušení hotování Hostů, schvalování ročního plánu mysliveckého a finančního hospodaření 

Spolku a nakládání s majetkem Spolku nad 10000 Kč souhlasem 2/3 hlasů všech řádných 

Členů. 

b) V ostatních případech většinou hlasů všech Členů Spolku.  



4. Každý Člen má jeden hlas. Hlasování je veřejné, pokud většina přítomných Členů nerozhodne, že 

je hlasování tajné. 

5. Zasedání Členské schůze zahájí ten, kdo schůzi svolal a při jejím zahájení ověří, zda je schůze 

schopna se usnášet. Zasedání Členské schůze svolané statutárním orgánem Spolku předsedá 

předseda Výboru nebo jiný Výborem pověřený Člen Výboru. Pokud zasedání Členské schůze 

nesvolal statutární orgán Spolku, předsedá zasedání ten, kdo jej svolal. 

6. Statutární orgán Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. 

Zápis podepisují vždy dva členové Výboru. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání vedl 

nebo koho tím pověřila Členská schůze a zápis podepíše ten, kdo zápis vyhotovil a minimálně 

jeden další Člen, kterého Členská schůze na svém zasedání určí.  

7. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání Členské schůze svolal a jak, kdy se konalo, kdo je vedl, 

kdo byl přítomen,  jaká usnesení byla přijala, kdy a kým byl zápis vyhotoven a kdo jej podepsal.  

 

Čl. 14 

Rozhodování mimo Členskou schůzi (per rollam) 

1. Připouští se rozhodování per rollam. V případě tohoto rozhodnutí  zašle předseda Výboru nebo 

Výborem pověřený Člen všem Členům návrh usnesení. 

2. Návrh rozhodnutí obsahuje: 

a) text navrhovaného usnesení a jeho zdůvodnění, 

b) lhůtu minimálně 15 dnů pro doručení vyjádření Člena. Lhůta běží od doručení návrhu Členovi, 

c) podklady potřebné pro jeho přijetí usnesení 

3. Nedoručí-li Člen ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí Výboru souhlas s návrhem rozhodnutí, 

platí, že s návrhem nesouhlasí. 

4. K přijetí rozhodnutí mimo Členskou schůzi je třeba souhlas 2/3 hlasů všech řádných Členů. 

 

Čl. 15 

Výbor 

1. Výbor jako statutární a výkonný orgán řídí Spolek a spravuje jeho záležitosti mezi Členskými 

schůzemi. Rozhoduje přitom (vykonává působnost) ve všech záležitostech Spolku v souladu se 

Stanovami, Směrnicemi a usneseními Členské schůze. 

2. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou. 

Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá 

na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku. 

3. Členy Výboru volí Členská schůze z řad Členů. Počet členů Výboru o lichém počtu určuje Členská 

schůze. Minimální počet Členů Výboru však nesmí být menší než pět. Výbor neprodleně po svém 

zvolení sám ze svých Členů zvolí předsedu a místopředsedu.  

4. Členy Výboru mohou být myslivecký hospodář i Členové ustavení do funkce myslivecké stráže. 

Členství ve Výboru je neslučitelné s členstvím v Kontrolní komisi.  



5. Pokud členem Výboru není Myslivecký hospodář, Výbor v případě projednávání mysliveckého 

hospodaření zve na své schůze i Mysliveckého hospodáře, který se účastní s hlasem poradním. 

6. Pokud členem Výboru není Finanční hospodář, Výbor v případě projednávání finančního 

hospodaření zve na své schůze i Finančního hospodáře, který se účastní s hlasem poradním. 

7. Člen Výboru vykonává svou funkci osobně. Právo hlasovat na schůzích Výboru je proto 

nepřenosné na jiného člena Výboru. 

8. Odstoupí-li člen Výboru ze své funkce písemným prohlášením doručeným předsedovi nebo 

místopředsedovi Spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení písemného 

prohlášení o odstoupení. 

9. Odstoupit z funkce je možno též prohlášením do zápisu výborové nebo Členské schůze. Funkce v 

těchto případech zaniká dnem podpisu takového zápisu odstupujícím. 

10. Pokud z Výboru odstoupí předseda nebo místopředseda, musí Výbor neprodleně zvolit jeho 

nástupce. 

11. Odstoupí-li Člen nebo členové Výboru ze své funkce, Členská schůze volbou doplní počet členů 

Výboru na předepsaný počet.  

12. Schůze Výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášeníschopný, pokud je 

přítomna nadpoloviční většina všech členů Výboru. K přijetí návrhu je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů Výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a 

není-li přítomen, hlas místopředsedy. 

13. Výbor zajišťuje vyhotovení zápisů a písemných usnesení ze zasedání Členské schůze a schůzí 

Výboru a zpřístupňuje tyto zápisy v rámci Spolku.  

14. Zápis a usnesení ze schůzí Výboru podepisují dva účastníci, a to předsedající jednání (zpravidla 

předseda nebo místopředseda) a další Člen Výboru. 

15. Výbor provádí a kontroluje plnění usnesení Členských schůzí, na kterých pravidelně podává 

zprávy o výsledcích své činnosti. 

16. Funkční období Výboru je pět let. 

 

Čl. 16 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kolektivním kontrolním orgánem spolku. Je minimálně tříčlenná. Počet určuje 

Členská schůze. 

2. Členy Kontrolní komise volí Členská schůze, které je Kontrolní komise odpovědná za svou činnost.  

3. Předsedu Kontrolní komise zvolí její Členové na první (ustavující) schůzi kontrolní komise. Člen 

Kontrolní komise vykonává svou funkci osobně. Právo hlasovat na schůzích Kontrolní komise je 

proto nepřenosné na jiného člena Kontrolní komise. 

4. Členem Kontrolní komise nemohou být členové Výboru, myslivecký hospodář, likvidátor Spolku, 

myslivecká stráž a osoby jim blízké. 



5. Předseda Kontrolní komise nebo jím pověřený člen Kontrolní komise má právo účastnit se 

jednání Výboru s hlasem poradním. 

6. Kontrolní komise vykonává svou působnost - kontrolní činnost s cílem zjistit, jsou-li záležitosti 

Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek svou činnost v souladu s platnými obecně závaznými 

právními předpisy a platnými vnitřními předpisy Spolku, tj. Stanovami, Směrnicemi aj. Za tímto 

účelem mají členové Kontrolní komise právo nahlížet do všech podkladů  i dokladů Spolku, jakož i 

právo od jednotlivých Členů nebo od Orgánů Spolku požadovat k jednotlivým záležitostem 

vysvětlení. 

7. Kontrolní komise předkládá Členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění 

zjištěných závad a nedostatků nejméně jedenkrát za rok.  Pokud kontrolní komise zjistí závažný 

nedostatek nebo závadu, je povinna Orgány spolku informovat neprodleně. 

8. Odstoupí-li Člen nebo členové Kontrolní komise ze své funkce, Členská schůze volbou doplní 

počet Členů na předepsaný počet.  

9. Funkční období Kontrolní komise je pět let. 

                                                                   

Čl. 17 

Jednání a podepisování za Spolek 

1. Jménem Spolku jedná Výbor. Navenek za Spolek jedná předseda Výboru společně s minimálně 

jedním dalším členem Výboru. Výbor může v konkrétních případech určit člena Výboru nebo 

Spolku, který bude na základě písemného pověření v určené věci zastupovat předsedu nebo za 

Spolek jednat samostatně. 

2. Ve věcech mysliveckého hospodaření podepisuje písemné dokumenty předseda a myslivecký 

hospodář a ve věcech finančního a hospodaření podepisuje písemné dokumenty předseda a 

finanční hospodář. 

3. Písemné právní úkony za Spolek činí alespoň dva členové Výboru. 

4. Členové Výboru se za Spolek podepisují tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis. 

 

Čl. 18 

Seznam Členů 

1. Ve vztahu ke Spolku je Členem ten, kdo je zapsán v seznamu Členů. 

2. Spolek vede seznam Členů. Seznam Členů obsahuje jméno a příjmení, datum narození, bydliště 

a e-mail. 

3. Zápisy a změny v tomto seznamu provádí předseda Výboru při vzniku a zániku Členství a dále při 

jakékoli změně evidovaných údajů a to bezodkladně. Při vzniku členství je Člen do Seznamu Členů 

zapsán, při ukončení členství je Člen ze seznamu Členů odstraněn (vyškrtnutím, uvedením data 

ukončení členství). 

4. Výpis ze Seznamu Členů obsahující pouze jména a příjmení fyzických osob je veřejný. 



5. Seznam Členů obsahující všechny evidované údaje  je neveřejný. Právo do něj nahlížet mají pouze 

Členové. 

6. Každý Člen je povinen změny údajů zapisovaných do Seznamu Členů oznámit písemně Výboru 

bez odkladu poté, kdy změna nastala. Spolek je oprávněn požadovat prokázání těchto změn. 

 

Čl. 19 

Hospodaření spolku                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Spolek hospodaří s prostředky, které tvoří především: 

a) členské příspěvky 

b) ostatní poplatky 

c) výnosy z mysliveckého hospodaření 

d) dary, granty a dotace 

e) hmotný a nehmotný majetek 

f) výnosy z Doplňkové činnosti 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být 

především použity k financování Hlavních činností naplňující poslání a cíle Spolku. Prostředky je 

dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj Doplňkové činnosti.  

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v 

plné míře i pro Členy.  

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování 

poslání a cílů Spolku. 

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle 

ustanovení těchto Stanov nebo Směrnic Spolku. 

6. Výbor spolku může na základě usnesení Členské schůze část majetku svěřit do správy jinému 

subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve 

smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku 

Spolku pověřen.  

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí. 

 

Čl. 20 

Zánik a likvidace Spolku 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z 

jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od 

svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle 

Spolku všem Členům. Zároveň do 20 dní od svého jmenování zveřejní informace o likvidaci 

Spolku, informace o způsobu vypořádání Likvidačního zůstatku Spolku, jméno, příjmení a 

korespondenční adresu likvidátora v sídle Spolku na veřejně přístupném místě a současně i na 

veřejně přístupné části internetových stránek Spolku. 



3. Při zániku Spolku likvidátor nejprve vypořádá dluhy Spolku. Veškerý zbylý majetek Spolku je 

Likvidační zůstatek Spolku. 

4. Likvidační zůstatek Spolku je předmětem majetkového vypořádání Spolku a Osob oprávněných 

k nabytí přiměřené části likvidačního zůstatku Spolku (dále jen „Oprávněné osoby“). Oprávněné 

osoby jsou pouze Členové Spolku zapsaní v Seznamu Členů Spolku ke dni zániku Spolku. 

5. Likvidátor v součinnosti s výborem Spolku sestaví seznam Oprávněných osob a sestaví Návrh na 

vypořádání likvidačního zůstatku Spolku (dále jen „Návrh vypořádání“). Přiměřenou část 

likvidačního zůstatku připadající na jednotlivé Oprávněné osoby určí jako násobek Likvidačního 

zůstatku spolku a koeficientu, v jehož čitateli je počet ukončených celých let Členství Oprávněné 

osoby a ve jmenovateli je celkový počet ukončených celých let Členství uplatňovaných všemi 

Oprávněnými osobami. 

6. Likvidátor Návrh vypořádání předloží ke schválení Členské schůzi. Členská schůze Návrh 

vypořádání v případě chybného stanovení Likvidačního zůstatku Spolku nebo chybného určení 

přiměřených částí Likvidačního zůstatku Spolku připadajících na jednotlivé Oprávněné osoby vrátí 

likvidátorovi k přepracování, jinak Návrh vypořádání schválí. 

7. Likvidátor vypořádá Likvidační zůstatek spolku dle schváleného Návrhu na vypořádání.  

 

Čl. 21 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

2. Právní poměry Spolku neupravené těmito Stanovami se řídí občanským zákoníkem a dalšími 

zákony České republiky v platném znění. 

3. Tyto Stanovy byly řádně přijaty Členskou schůzí Spolku 2/3 většinou hlasů všech Členů  

dne: 

4. Znění těchto Stanov je účinné ode dne: 

5. Tyto Stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle Spolku. 

  



V Chotyni část Grabštejn dne: 

 

 

 

 

Václav  K R E J Č Í K st., 9.9.1937    Miloslav L A N D A, 3.1.1945 

 

 

-----------------------------------------      ----------------------------------- 

předseda Výboru      místopředseda Výboru 

 

                            

 

                           

 

Vlastimil C Ý R U S, 31.1.1969    Jindřich K Y N Y C H, 7.11.1955 

 

 

------------------------------------------    --------------------------------------- 

Člen Výboru      Člen Výboru 

 

 

 

 

 

Ilona KYNYCHOVÁ, 16.11.1965 

 

 

------------------------------------------  

Člen Výboru  

          


