
Stanovy

Kulturní a divadelní spolek Jizeran

 Spolek s názvem „Kulturní a divadelní spolek Jizeran“ je dobrovolné, neziskové, nezávislé a
nepolitické sdružení občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, kulturní, organizační,
osvětovou, divadelní a vedlejší hospodářskou činnost. 
Spolek  se  řídí  zákony,  předpisy  ČR  v platném  znění,  zejména  zákonem  č.  89/2012  Sb.
občanský zákoník.

I.
Obecná ustanovení

Název :  Kulturní a divadelní spolek Jizeran (dále jen spolek)
Sídlo: Rakousy čp. 34, 51101, Turnov
IČ : 69861323
Kulturní a divadelní spolek Jizeran je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové v oddílu L, vložce 3793.
Působnost: Kulturní a divadelní spolek Jizeran je samostatný právní subjekt s působností na 
celém území České republiky.
Právní postavení: V právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení závazků 
odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů spolku je vyloučeno.

II.
Základní účely spolku

 Hlavní činnost

a) organizovat kulturní, divadelní, sportovní, tělovýchovnou, turistickou a obdobnou činnost 
v  rámci  zapojení  do  kulturních,  divadelních,  sportovních,  tělovýchovných,  turistických  a
obdobných aktivit, a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro rozvoj spolkové činnosti na demokratických
principech,
c)  pořádat, kulturní, divadelní, sportovní, tělovýchovné, turistické a obdobné akce,
d)  vést své členy a širokou veřejnost k dodržování základních etických a mravních pravidel
a umožnit jim širokou informovanost v oblasti veřejného života, zdraví, kultury a apod.,
e)  hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí a za tím
účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy
f) konat odbornou osvětovou  a veřejně prospěšnou činnost ve vztahu k mládeži, odborné i
laické veřejnosti formou kulturních, divadelních, sportovních, tělovýchovných, turistických a
obdobných akcí,
g) spolupracovat s ostatními spolky,
h)  budovat, provozovat a udržovat zařízení, která vlastní nebo užívá,
i) zajišťovat vzdělávání svých členů a jejich školení.
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 Vedlejší činnost

vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vedlejší hospodářskou 
činností spočívající v podnikání – hostinská činnost, prodej kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin při zajišťování divadelních, kulturních, sportovních, tělovýchovných a turistických 
akcí a dále jiné výdělečné činnosti.
Zisk z vedlejší činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Spolek nesleduje podnikatelské cíle.

III.
Členství ve spolku

 Členství řádné
1. Přijetí  za  řádného  člena  navrhuje  rada  spolku  členské  schůzi  na  základě  podané

písemné přihlášky zájemcem o členství.
2. Řádným členem se  stává  ždatel  tehdy,  pokud pro  něj  hlauje  nadpoloviční  většina

přítomných členů spolku. 
3. Řádným členem spolku se může stát  každá osoba ČR i jiného státu starší  18 let,  

která  se  ztotožňuje  s účelem,  hlavní  činností  spolku  a  hodlá  se  podílet  
na  naplňování  společných  zájmů  s ostatními  členy  spolku.
Nezletilý se může stát členem spolku pouze s písemným souhlasem svého zákonného
zástupce,  nemá však aktivní ani pasivní volební právo. Nezletilý člen spolku nemá
právo hlasovat, může však uplatnit hlas poradní. Členský příspěvek nezletilého člena
činí maximálně 50% příspěvku člena řádné. Výši příspěvku může upravit jednací řád.

4. Dnem  dosažení  zletilosti  nabývá  původně  nezletilý  člen  členská  práva  v plném
rozsahu  a  od  následujícího  kalendářního  roku  je  povinen  platit  členský  příspěvek
v plné výši.

 Rada spolku je oprávněna odmítnout přihlášku zejména z důvodů:
- žádosti o opětovné přijmutí po předchozím vyloučení,
- jiných skutečností, které by mohly vést k narušování soužití ve spolku či poškodit
jeho dobré jméno nebo jakkoliv poškozovat členy spolku.

 Členství čestné
1. Spolek umožňuje i čestné členství pro osoby, které se významně zasloužily o činnost

spolku nebo z jiných zvláštních důvodů po schválení radou spolku. Tento čestný člen
má stejná práva jako členové řádní a nevztahuje se na něj povinnost platit členský
příspěvek. K jeho udělení je třeba souhlas osoby, které má být uděleno.

2.  O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze.
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IV.
Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí rada spolku a 
ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či 
vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor spolku prokazatelně 
dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. 

2. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní 
správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí 
dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o 
členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené 
v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

3. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení 
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto
údaje byly vymazány.

V.
Práva členů spolku

1. Účastnit se členských schůzí, činnosti a akcí pořádaných spolkem
2. Od 18 let věku volit a být volen do orgánů spolku.
3. Podávat návrhy a podněty, dotazy a stížnosti k orgánům spolku.
4. Být informován o činnosti a hospodaření spolku.
5. Účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena
6. Podílet se na činnosti spolku.
7. Využívat výhod a služeb spolku.
8. Ukončit kdykoliv své členství

VI.
Povinnosti členů spolku

1. Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku.
2. Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
3. Písemně hlásit změny týkající se členství, a to nejdéle do jednoho měsíce od doby, kdy

ke změně došlo.
4. Platit  ve  stanoveném termínu  a  ve  stanovené výši  členské  příspěvky,  jakož  i  jiné

poplatky  související  s řádným členstvím a  činností  spolku,  pokud o  tom příslušný
orgán spolku podle stanov rozhodl.

5. Při  veškerém  svém  konání  dbát  oprávněných  zájmů  spolku  a  plnit  rozhodnutí
jednacího řádu.

6. Dbát etiky slušného chování, zdržet se jednání, které by mohlo spolku a jeho členům
způsobit škodu včetně poškození dobrého jména spolku.

7. Podílet  se  dle  svých možností  a  schopností  na  naplňování  účelu  a  hlavní  činnosti
spolku.
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8. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti,
jakož i usilovat o dobré jméno spolku.

9. Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen

 Zánik členství

Členství zaniká:
1. Dnem doručení oznámení člena o ukončení členství.
2. Nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu.
3. Vyloučením  z důvodů  závažného  nebo  opakovaného  porušování  stanov,  jiných

vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských
povinností člena.

4. Úmrtím člena.
5. Zánikem spolku bez právního nástupce

 Zánik členství vyloučením

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje rada spolku. Rozhodnutí o 
vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště 
uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl. 
Člen může do 15ti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto 
rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání předkládá vyloučený 
člen v písemné podobě rady spolku, který je povinen návrh předložit členské schůzy. 
Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o 
vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

VII.
Orgány spolku

1. Členská schůze - nejvyšší orgán spolku.
2. Rada spolku - výkonný orgán spolku
3. Předseda - statutární orgán spolku.
4. Revizní komise - kontrolní orgán spolku.

VIII.
                                                      Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je jediným orgánem, který může měnit
stanovy spolku.
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2. Členskou  schůzi  svolává  rada  spolku minimálně  jednou ročně.  Musí  být  ohlášena
nejméně 30 dní předem písemnou pozvánkou.

3. Předseda rady spolku může svolat mimořádnou členskou schůzi svým rozhodnutím.
Musí být ohlášena nejméně 15 dní předem písemnou pozvánkou.

4. Mimořádnou členskou schůzi vyvolá i podpisy stvrzená žádost nadpoloviční většiny
členů spolku s hlasovacím právem. Tato musí být ohlášena nejméně 30 dní předem
písemnou pozvánkou.

5. Nesvolá-li  v tomto  případě  rada  spolku  valnou  hromadu  do  30  dnů  od  doručení
řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze
sám.

6. Zasedání  členské  schůze  může  být  odvoláno  či  odloženo  způsobem,  jakým  bylo
svoláno.

7. Pozvánky  jsou  zasílány  na  poslední  známou  adresu,  kterou  člen  spolku  poskytl,
případně elektronickou adresu.

8. Členská schůze projednává a schvaluje zejména zprávu o činnosti spolku
a  o  hospodaření  spolku.  Projednává  případná  odvolání  proti  rozhodnutí  rady,
zprávu kontrolní komise, volí a odvolává členy rady a kontrolního orgánu.

9. Rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků.
10. Rozhoduje o změně stanov, včetně změny názvu spolku
11. Rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem spolku
12. Rozhoduje o hlavních směrech činnosti spolku
13. Rozhoduje  o  zániku  spolku,  případně  o  sloučení  s jiným  subjektem  s obdobným

posláním.
14. Rozhoduje o odvolání,  změně nebo doplnění  členů rady a  kontrolní  komise  mimo

jejich volební období.
15. Rozhoduje volbě o odvolání  předsedy
16. Rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení
17. Členská  schůze  je  usnášeníschopná  prostou  většinou  přítomných  členů  spolku

s hlasovacím právem.
18. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má

jeden hlas.
19. Člen při hlasování musí být fyzicky přítomen, zastoupení na základě plné moci není

povoleno.
20. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat

a  rozhodnout  o  ní  v případě,  že  s tím  souhlasí  alespoň  3/5  všech  přítomných.  To
neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně
stanov.  O  těchto  záležitostech  lze  v takovém  případě  jednat  jen  za  účasti  a  se
souhlasem  všech,  kdo  jsou  oprávněni  účastnit  se  členské  shcůze  s hlasem
rozhodujícím.

21. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda
spolku nebo pověřený člen výboru spolku.

22. Z jednání členské schůze je vždy pořízen písemný zápis.
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IX.
                                                        Rada spolku

1. Je výkonným orgánem spolku, nejméně pětičlenný, ale v každém případě musí být
lichý, a je tvořen předsedou, místopředsedou a minimálně třemi členy. Za člena rady
může být volen pouze člen spolku.

2. Rada je volena členskou schůzí na 1-leté volební období.
3. Na  své  ustavující  schůzi  zvolení  členové  rady  volí  ze  svého  středu  předsedu  a

místopředsedu.
4. Funkce  členů  rady jsou čestné  a  náklady  na  jejich  realizaci  jsou  hrazeny  v rámci

hospodářských zásad spolku.
5. Rada řídí činnost spolku po celou dobu trvání svého mandátu.
6. Rada  svolává  k zasedání  předseda  nebo  v případě,  kdy  tak  předseda  nečinní  nebo

nemůže činit, jiný člen rady, a to podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
7. Svolává  členskou  schůzi  i  mimořádnou  členskou  schůzi  (na  základě  žádosti

nadpoloviční většiny členů spolku s hlasovacím právem).
8. Navrhuje přijímání členů a vede jejich evidenci.
9. Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov
10. Vede evidenci hospodaření spolku.
11. Informuje o hospodaření a fungování spolku.
12. Organizuje kulturní, divadelní, sportovní, tělovýchovné, turistické a obdobné akce.
13. Je pověřen funkcí kárného orgánu.
14. Navrhuje a předkládá členské schůzi návrhy na změny stanov spolku a jejich znění.
15. Zajišťuje archivaci dle příslušných platných předpisů.
16. Má právo jmenovat pomocné podvýbory a komise pro zabezpečení činnosti spolku.
17. Funkce v radě spolku je neslučitelná s funkcí v revizní komisi spolku.
18. Funkce je osobní a zastupitelnost je vyloučena.
19. Z jednání rady je vždy pořízen písemný zápis.

X.
Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku, a to 
v souladu s rozhodováním členské schůze a rady spolku. V případě, že předseda jedná 
jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, 
kterou tímto jednáním způsobí.

2. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu 
připojí svůj podpis.

3. Funkční období předsedy je jednoleté.

XI.
Kontrolní komise

1. Je volena členskou schůzí na 1-leté volební období.
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2. Je tvořena třemi členy spolku. Členové kontrolní komise nemohou být příbuznými
v řadě přímé a manžely členů rady.

3. Sleduje činnost spolku, ze své činnosti podává zprávu členské schůzi a za svou činnost
je odpovědna členské schůzi.

4. Předkládá radě výsledky své činnosti, popř. návrhy na opatření.
5. Na své ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu.
6. Funkce v kontrolní komisi je neslučitelná s funkcí v radě spolku.
7. Funkce je osobní a zastupitelnost je vyloučena.
8. Kontrolní  činnosti  spolku  provádí  kontrolní  komise  na  základě  svého  plánu  nebo

závažného  podnětu  ze  strany  ostatních  orgánů  spolku  či  členů  spolku.  V rozsahu
působnosti  kontrolní  komise  může  její  člen  nahlížet  do  potřebných  dokladů  a
požadovat od ostatních orgánů spolku vysvětlení k dané záležitosti.

9. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména kontrola hospodaření spolku
10. Z jednání kontrolní komise je vždy pořízen písemný zápis.

XII.
Kárná pravomoc

1. Kárná řízení provádí rada spolku.
2. Za porušení nebo neplnění členských povinností člena a povinností vyplývajících ze

zastávané funkce v radě nebo kontrolní komisi může být uloženo podle závažnosti
kárné opatření:

a) napomenutí,
b) pozastavení činnosti,
c) odvolání z funkce,
d) zrušení členství ve spolku.
3. Až do ukončení kárného řízení v bodech b, c, d je u „káraného“ pozastavena činnost

v plném rozsahu. Rada je povina rozhodnout a ukončit  kárné řízení  do 30 dnů od
zahájení.

4. O bodech b, c, d rozhoduje s konečnou platností nejbližší řádná či mimořádná členská
schůze  jako  odvolací  orgán.  Odvolání  musí  káraný  podat  do  30  dnů po skončení
kárného řízení do rukou předsedy spolku. Odvolání proti rozhodnutí radě spolku nemá
odkladný účinek.

XIII.
Zásady hospodaření

Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
kromě majetku nemovitého,  i  o jeho nabývání  a pozbývání  a o všech dalších dispozicích
s ním,  rozhoduje  rada  spolku.  O  veškerých  dispozicích  (nabývání,  pozbývání,  apod.)
s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze.
Majetek  spolku  spravuje  rada  spolku  na  základě  platných  právních  norem  a  vnitřních
předpisů. Na hospodaření dohlíží kontrolní komise, která podává zprávu členské základně na
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schůzích. Spolkové finanční prostředky jsou využívány výhradně k zajištění činnosti spolku
(například propagace, sportovní, tělovýchovné a turistické akce, zpravodaj, schůze, náklady
na fungování spolku).

Příjmy spolku tvoří zejména:
- zápisné a členské příspěvky,

- příjem z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní        

- příjem  dosahovaný  v souvislosti  s hlavní  činností,  zejména  v souvislosti
s organizováním divadelní, sportovní, kulturní, turistické, tělovýchovné a obdobné
činnosti

- příspěvky, dary a jiné příjmy.

- Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty,
apod.

Hospodářský rok je  totožný s rokem kalendářním a k tomuto  datu se provede vyúčtování
finančního hospodaření. O pohybu financí musí být veden peněžní deník a pro potřeby spolku
je založen běžný účet.

XIV.
Ukončení činnosti

O zániku spolku může rozhodnout zvláštní členská schůze svolaná za tímto účelem, která
rozhoduje i o tom, jak bude naloženo s majetkem spolku. O zániku spolku může rozhodnout
čtyřpětinová většina hlasů všech členů spolku s hlasovacím právem.

XV.
Závěrečné ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne …......….......................…...........

V Rakousích
dne 30.10.2015

předseda rady                               
Jiří Franz                                   

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