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Přátelé kolibříků, z. s. 

Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo 

Přátelé kolibříků, z. s. (dále jen „spolek“) mají své sídlo v Brně, na adrese Náměstí svobody 

103/5, PSČ 602 00. Anglický ekvivalent jména spolku: Friends of Hummingbirds. 

Komentář 

Čl. I obsahuje první elementární součást stanov spolku, a sice název a sídlo dle § 218 písm. 

a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Dle § 216 OZ musí název 

obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“ Cizojazyčný 

ekvivalent povinný není, ale je zvykem jej ve stanovách uvádět. Název a sídlo jsou údaji 

povinně zapisovanými do spolkového rejstříku.  

 

Čl. II 

Účel spolku 

Účelem spolku je ochrana, propagace a podpora všech živočišných druhů spadajících do 

čeledi kolibříkovitých (Trochilidae). 

Komentář 

Čl. II obsahuje druhou základní součást stanov spolku, a to jeho účel dle § 218 písm. b) OZ. 

Účel musí být vymezen natolik jasně, aby bylo možné určit, k čemu směřuje společná vůle 

zakladatelů. Účel spolku je skutečností, která se povinně zapisuje do spolkového rejstříku. 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho 

členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

a) výzkumu a vzdělávání v oblasti ornitologie se zaměřením na čeleď kolibříkovitých, 

b) analýzy, komentování a propagace právních instrumentů na ochranu životního 

prostředí a živočišných druhů spadajících do čeledi kolibříkovitých, 

c) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, 
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d) pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k prevenci 

ohrožení a rozvoji populace živočišných druhů spadajících do čeledi kolibříkovitých, 

e) organizování kampaní a petičních aktivit, 

f) propagace aktivit spolku a osvěta v ochran životního prostředí živočišných druhů 

spadajících do čeledi kolibříkovitých např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a 

informování veřejnosti, 

g) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, 

h) poradenské a konzultační činnosti, 

i) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se živočišných druhů 

spadajících do čeledi kolibříkovitých, 

j) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany 

životního prostředí a živočišných druhů spadajících do čeledi kolibříkovitých, 

k) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví, 

l) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy živočišných druhů 

spadajících do čeledi kolibříkovitých, 

m) realizace projektů směřujících k navýšení populace živočišných druhů spadajících do 

čeledi kolibříkovitých na území střední Evropy. 

Komentář 

Výčet hlavních činností, které slouží k naplňování účelu spolku, není dle OZ ve stanovách 

povinný, nicméně vřele doporučujeme jej alespoň demonstrativně uvádět pro větší čitelnost. 

Pravidla činnosti spolku obsahuje § 217 OZ. Hlavní činností spolku může být jen 

uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen, přičemž jí nesmí 

být podnikání nebo jiná výdělečná činnost. Vedlejší činností podnikání nebo jiná výdělečná 

činnost být může, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití 

spolkového majetku. Více o otázce účelu spolku a jeho výdělečné činnosti si můžete přečíst 

např. ve stanoviscích 8 a 9 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové legislativy. 

Hlavní činnosti je možné zapsat do spolkového rejstříku, pokud má na takovém zápise 

spolek právní zájem, takový zápis není povinný. Na druhou stranu bychom vřele doporučili, 

aby si tyto údaje nechaly do rejstříku zapsat spolky, jejichž hlavním posláním je např. 

ochrana přírody a krajiny, neboť to usnadňuje komunikaci se správními orgány (ty již 

nahlédnutím do rejstříku uvidí, že se jedná o hlavní činnost daného spolku). 

Čl. IV 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě 

schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na 

svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné 

na ustavující schůzi spolku. 

2. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/
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b) volit předsedu spolku, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

d) podílet se na praktické činnosti spolku. 

3. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, 

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které 

by byly v rozporu se zájmy spolku, 

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich 

práce. 

4. Členství ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, 

b) úmrtím člena, 

c) zánikem spolku, 

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní 

zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany 

orgánu spolku porušuje tyto stanovy, 

případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis 

a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při 

jakékoliv změně podstatných údajů. 

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 

potvrzeného ukončení členství. 

Komentář 

Odstavce 1 a 4 čl. IV obsahují dobrovolné rozšíření podmínek členství ve spolku nad rámec 

OZ, který věkové ani jiné podmínky nestanovuje vůbec. Dle OZ může být obecně členem 

spolku také právnická osoba (pokud tedy stanovy nestanoví něco jiného, jako je tomu 

v těchto stanovách v odst. 1 tohoto článku). 

Odstavec 2 a 3 naplňuje další z elementárních náležitostí, konkrétně soubor práv a 

povinností dle § 218 písm. c) OZ. Tento konkrétní výčet lze nahradit „pouhým“ určení 

způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat. Odstavec 5 upravuje podmínky vedení 

seznamu členů podle § 236 OZ, jenž sám o sobě není pro spolek povinný, avšak když se jej 

rozhodne vést, musí tato pravidla stanovy obsahovat. Odstavec poslední je pak fakultativním 

ustanovením zjednodušujícím otázky spojené se zánikem členství. 

Čl. V 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze, 
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b) předseda. 

Komentář 

Čl. V. informativně shrnuje seznam orgánů spolku. Dle § 243 OZ jsou povinné orgány spolku 

minimálně dva, a to orgán statutární (zde předseda) a nejvyšší (zde členská schůze). Dále 

OZ ponechává spolkům možnost zřídit orgány fakultativní, zejména kontrolní komisi a 

rozhodčí komisi, ale i jiné, budou-li upraveny ve stanovách. Podle § 243 OZ je možné orgány 

spolku pojmenovat libovolně, pokud to nevzbudí klamný dojem o jejich povaze. 

Čl. VI 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze 

rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b) volí předsedu a odvolává jej,  

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok  

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, 

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 

f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, 

h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku, 

i) rozhoduje o zániku spolku. 

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného 

orgánu spolku. 

 

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však 

jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o 

to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání 

členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na 

kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku 

uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí 

informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání 

členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen 

předložit ke schválení. 

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí 

předsedy. 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů 

spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li 

v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů 

si jsou rovny.  
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6. Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze 

v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin 

přítomných členů spolku. 

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený 

člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání 

členské schůze. 

Komentář 

V čl. VI je upraveno postavení členské schůze, jež zde plní funkci nejvyššího orgánu spolku. 

Dle § 247 OZ je určení, jaký orgán je nejvyšší, „jen“ fakultativní náležitostí stanov, a není-li 

v nich tato informace obsažena, je jím ze zákona členská schůze. Pokud to členové spolku 

budou chtít, můžou za nejvyšší orgán určit i orgán statutární apod. Oproti pozici níže 

uvedeného statutárního orgánu je fungování členské schůze detailněji upraveno v § 246 

odst. 3 a §§ 248 – 254 OZ. Od těchto ustanovení se však dá odchýlit, sjednat si pravidla nad 

jejich rámec – jednoduše fungují především pro případ, že detaily fungování stanovy spolku 

neobsahují. K odst. 5 tohoto článku lze poznamenat, že pokud stanovy neříkají něco jiného, 

platí § 252 odst. 1 OZ, podle kterého je k usnášeníschopnosti členské schůze potřeba 

nadpoloviční účasti členů spolku. Toto může být u spolků s větším počtem členů 

problematické, proto zákon umožňuje se od tohoto ustanovení odchýlit a stanovit ve 

stanovách zvláštní pravidlo. 

Odst. 6 upravuje zvláštní pravidlo ohledně možnosti rozhodovat na členské schůzi také 

otázky, které nebyly předem ohlášeny v rámci programu. Dispozitivní ustanovení § 253 odst. 

3 vyžaduje, aby v takovém případě byly na členské schůzi přítomni a souhlasili všichni 

členové spolku, což ale může být u větších spolků nedosažitelné. Účelem je ochrana členů, 

kteří se neúčastní členského shromáždění. Zákonnou úpravu je však možné upravit 

například tak, jak to činíme v odst. 6.   

Hodí se poznamenat, že tvorbu zpráv o činnosti spolku, uvedených v čl. VI odst. 1 písm. c) 

OZ neupravuje, a není proto jednak povinné je vytvářet, a pokud vznikají, tak je vkládat do 

sbírky v rejstříku, kde je spolek zapsán. 

Čl. VII 

Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech 

věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, 

včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance 

spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních 

záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo 

zaměstnanec spolku. 

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den 

následujícího po dni volby. 
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3. Předseda je povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov, 

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, 

d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to 

tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti 

předchozího strategického plánu. 

Komentář 

Čl. VII upravuje postavení předsedy, co by individuálního statutárního orgánu sdružení o 

kterých OZ většinou a dává spolkům volnou ruku. Alternativou individuálního statutárního 

orgánu je orgán kolektivní – výbor. Pokud není stanovena délka funkčního období ve 

stanovách, je toto období dle § 246 odst. 1 OZ pětileté. 

Název a obsazení statutárního orgánu jsou skutečnosti povinně zapisované do spolkového 

rejstříku. 

Čl. VIII 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 

osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

Komentář 

Čl. VIII představuje jakousi „závěť“ spolku, který si může ve stanovách určit, komu připadne 

likvidační zůstatek. Pokud by toto ustanovení scházelo, § 272 odst. 2 OZ upravuje speciální 

mechanismus pro vypořádání. 

Účinnost od 1. 1. 2015 

V Brně dne 1. 12. 2014 

Zapsal: Ověřila: 

Jan Novák Jana Nováková 

 


