
BRÁZDIMSKÝ STATEK, Z. S. 
 

STANOVY SPOLKU 
 
 

Článek I. 
Název spolku 

 
Název spolku:  Brázdimský statek, z.s. 
 

 
Článek II. 

Sídlo spolku 
 

Sídlo spolku:  Zelená 14a, Praha 6, PSČ 160 00 
 
 

Článek III. 
Účel spolku 

 
Účelem spolku je: 
1) Zabezpečovat podmínky pro důstojné stáří pro seniory 
2) Zabezpečovat organizaci a ekonomické zajištění provozu klubu pro své členy po celý rok 
3) Spolupracovat s ostatními obdobnými spolky v ostatních městech v ČR i zahraničí 
4) V místě svého působení vyhledávat vzájemně prospěšnou spolupráci především se 

sociálními a pečovatelskými a lékařskými subjekty  
5) Pořádat společenské akce pro členy klubu či ostatní zájemce 
 
 

Článek IV. 
Členství ve spolku 

 
Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. 
 
Členství ve spolku vzniká rozhodnutím předsedy o přijetí za člena. Žádat o přijetí za člena 
může kterákoli fyzická osoba starší 18 let písemnou přihláškou doručenou předsedovi do sídla 
spolku. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za člena náleží do výlučné působnosti předsedy. Své 
rozhodnutí oznámí předseda žadateli o přijetí za člena bez zbytečného odkladu elektronickou 
poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku 
uvedenou kontaktní adresu. Rozhodnutí nemusí být odůvodněno. 
 
Člen spolku má právo: 
a) účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
 
Člen spolku má povinnost: 
a) dodržovat stanovy, platné právní normy, 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) šířit dobré jméno spolku 



d) platit členské příspěvky ve výši stanovené předsedou 
 
Členství ve spolku zaniká: 
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku předsedovi na adresu 

spolku, 
b) úmrtím člena 
c) zánikem spolku, 
d) rozhodnutím předsedy o vyloučení v případě, že člen neplatí členské příspěvky, neplní 

povinnosti člena, porušuje tyto stanovy, nebo z jiných vážných důvodů; rozhodnutí  
o vyloučení zasílá předseda vyloučenému členovi elektronickou poštou na kontaktní 
adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou 
kontaktní adresu; člen má právo požádat zástupce předsedy spolku o přezkoumání 
rozhodnutí předsedy o vyloučení 
 

Článek V. 
Orgány spolku 

 
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
a) valná hromada, 
b) předseda 
c) zástupce předsedy 

 
Článek VI. 

Valná hromada 
 
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 
 
Do působnosti valné hromady náleží: 
a) volba orgánů valné hromady 
b) předkládání návrhů, podnětů a připomínek ostatním orgánům spolku 
 
Zasedání valné hromady svolává předseda spolku v případě potřeby. Informaci o konání valné 
hromady zasílá předseda členům spolku elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen 
uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to 
nejpozději deset dnů před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.  
 
Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech 
členů spolku. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. 
Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.  
 
Valná hromada volí ze svého středu orgány valné hromady, tj. předsedu valné hromady, 
zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Záležitost, která nebyla zařazena do programu 
zasedání, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 
 
O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje zapisovatel zápis, který svým 
podpisem ověřují dva ověřovatelé.  
 
Ustanovení § 248 až 257 zák. č. 89/2012 Sb. se nepoužijí. 
 

 



Článek VII. 
Předseda 

 
Předseda je statutárním orgánem spolku. Jménem spolku jedná samostatně. 
  
Do působnosti předsedy náleží: 
a) svolávat valnou hromadu 
b) rozhodovat o změně stanov  
c) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje spolku 
d) schvalovat účetní závěrku 
e) rozhodovat o všech majetkových otázkách spolku 
f) rozhodovat o způsobu majetkového vypořádání při zániku spolku 
g) rozhodovat o fúzi a rozdělení spolku 
h) rozhodovat o přijetí za člena spolku a o vyloučení člena spolku 
i) rozhodovat o právech a povinnostech členů vůči spolku 
j) rozhodovat o výši členských příspěvků 
k) jmenovat a odvolávat předsedu 
l) jmenovat a odvolávat zástupce předsedy 
 
Funkční období předsedy je desetileté. Předseda před uplynutím svého funkčního období 
jmenuje nového předsedu.  
 
Předseda reprezentuje spolek navenek, řídí činnost spolku, je odpovědný za hospodaření 
spolku a řádné vedení účetnictví. 
 

Článek VIII. 
Zástupce předsedy 

 
Zástupce předsedy je dalším orgánem spolku. 
 
Zástupce předsedy je oprávněn jednat jménem spolku na základě písemné plné moci udělené 
mu předsedou. 
 
Zástupce předsedy zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, jakož i v případě, že 
předseda dočasně není schopen výkonu své funkce a nejsou dány důvody pro jmenování 
nového předsedy. Zástupce předsedy dále přezkoumává rozhodnutí předsedy o vyloučení 
člena. 
 
V případě úmrtí předsedy, nebo v případě, že předseda dlouhodobě není schopen výkonu své 
funkce, jmenuje zástupce předsedy na jeho místo nového předsedu. 
 
 

Článek IX. 
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

 
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 
osobu neziskového charakteru, kterou určí předseda. 
 
 
V Praze,  dne  5.6.2017      Ing. Pavel Zíka, předseda 


