
Krajánek ve světě z.s. 

Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo 

Krajánek ve světě z.s., (dále jen „spolek“) mají své sídlo na 

adrese Rovné 5, Dobré, Dobruška 

Čl. II 

Účel spolku 

Krajánek ve světě z.s. je nezávislá, dobrovolná iniciativa, která 

vznikla za účelem realizace projektu časopis Krajánek. Účelem 

spolku je kromě vydávání časopisu propagace českého jazyka, 

literatury a kultury, tvorba výukových materiálů, podpora mladé 

generace Čechů žijících v zahraničí, podpora bilingvnosti a 

multilingvnosti a další aktivity s tím spojené. 

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: vydáváním časopisu, pracovních listů a výukových 

materiálů. 

 

  



Čl. IV 

Členství ve spolku 

1. PODMÍNKY ČLENSTVÍ 

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která se 

dorozumí česky. Členství ve spolku je  nepřevoditelné a nepřechází 

na právního nástupce člena. 

 

2.  DRUHY ČLENSTVÍ 

(a) Základní členství – Základní členství (dále jen členství) ve 

spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky 

představenstvem spolku a uhrazením prvého členského příspěvku. 

Prvními základními členy spolku (dále jen členové) se automaticky 

stávají zakladatelé přítomní na ustavující schůzi spolku, kteří svoji 

vůli stát se členy spolku vyjádří zápisem do prezenční listiny 

ustavující schůze. 

(b) Čestné členství - Toto členství (dále čestné členství) má 

takový člen (dále čestný člen), který  je považován za významnou 

osobnost v oblasti školství, kultury, sportu či politiky nebo který se 

významným podílem zasloužil o rozvoj spolku. Čestné členy 

navrhuje kterýkoli člen spolku. O čestném členství pak rozhoduje 

představenstvo Čestné členství vzniká písemným přijetím nabídky 

spolku čestným členem.  Z čestného členství vyplývají členská práva  

a povinnosti v těchto stanovách uvedené. Čestné  členství je pouze 

reprezentativním a propagačním vztahem ke spolku, na základě 

kterého může spolek uvádět jméno čestného člena a prezentovat se 

s ním jako osobou. Čestný člen je oprávněn prezentovat se jako člen 

spolku 

(c) Další druhy členství - Členská schůze může svým usnesením, 

kterým změní stanovy spolku rozhodnout o vzniku dalších druhů 

členství. 

3.  SEZNAM ČLENŮ 

Spolek vede seznam členů, který je neveřejný. V seznamu členů 

budou evidovány tyto údaje: jméno, příjmení, telefon, adresa pro 



doručování, email, datum narození. V případě změny těchto údajů je 

člen povinen informovat spolek o této změně bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od změny údajů. Spolek bude 

se členy komunikovat na základě kontaktních údajů uvedených v 

seznamu členů. Seznam členů může být uveřejněn na intranetu 

spolku, do kterého mají přistup jen členové spolku. 

4. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 

Výši členského příspěvku a jeho splatnost určuje představenstvo.  

5. PRÁVA ZÁKLADNÍCH ČLENŮ 

Základní členové mají právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím 

rozhodování hlasováním, 

b) volit představenstvo spolku  

c) kandidovat do představenstva  

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

e) podílet se na praktické činnosti spolku při naplňování účelu. 

 

6. POVINNOSTI ZÁKLADNÍCH A ČESTNÝCH ČLENŮ 

Členové mají povinnost: 

a) dodržovat stanovy 

b) hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat 

žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, 

c) plnit usnesení orgánů spolku, 

d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a 

přispívat ke zlepšení jejich práce, 

e) aktivně se podílet na praktické činnosti spolku při naplňování 

účelu. 

Body a) a b) platí pro základní i čestné členy. Body c), d) a e) pak 

pro základní členy.  

 



 

7. ZÁNIK ČLENSTVÍ 

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 dvakrát 

bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i 

přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto 

stanovy, 

e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

Členský příspěvek ani jeho poměrná část se v případě zániku 

členství nevrací. 

 

Čl. V 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) nejvyšší orgán - členská schůze, 

b) statutární orgán – představenstvo. 

 

 

Čl. VI 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – 

členská schůze. Členská schůze je vedena v českém jazyce a 

rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku. 

Členská schůze zejména výlučně: 



a) rozhoduje o schválení a změně stanov  

b) volí představenstvo a odvolává je,  

c) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za 

předcházející rok, 

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

období, 

e) rozhoduje o vyloučení členů, 

f) rozhoduje o zániku spolku, fúzi nebo rozdělení spolku 

g) rozhoduje o koupi a prodeji nemovitého majetku spolku 

h) další záležitosti, které si členská schůze vyhradí k rozhodování 

K přijetí rozhodnutí členské schůze podle čl. VI  odst. 1 písm. (a) a 

(f) těchto stanov je třeba souhlasu dvoutřetinové (2/3) většiny 

přítomných členů s hlasovacím právem. 

 

2. SVOLÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

Zasedání členské schůze je svoláváno představenstvem  spolku 

podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Představenstvo  je 

povinno svolat do třiceti dnů  členskou schůzi, pokud ho o to požádá 

písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Nesvolá-li členskou 

schůzi představenstvo pak je oprávněn ji svolat kterýkoli člen, který 

o svolání písemně požádal spolu s nejméně 1/3 členů spolku. 

Pozvánku  s termínem a místem  konání a programu zasedání 

členské schůze zasílá představenstvo  členům elektronickou poštou 

nejpozději čtrnáct (14) dní předem na kontaktní emailovou adresu, 

kterou člen uvedl v přihlášce.  

 

3. USNÁŠENÍCHOPNOST A ROZHODOVÁNÍ  

Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání 

alespoň polovina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje 

nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. S vyjímkou čl. VI  



odst. 1 písm. (a) a (f) těchto stanov, kdy je třeba souhlasu 

dvoutřetinové (2/3) většiny přítomných členů s hlasovacím právem. 

Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů si jsou rovny.  

 

4. PRŮBĚH ČLENSKÉ SCHŮZE A HLASOVÁNÍ 

Základní  členové spolku s uhrazeným členským poplatkem mohou 

plnou mocí pověřit svého zástupce, aby hlasoval za ně. Zastoupení 

je možné na jednu nebo více členských schůzí, zástupce je povinen 

nechat si elektronickou formou odsouhlasit od zastupovaného 

hlasování v jednotlivých bodech programu členské schůze. Členská 

schůze volí předsedu, který řídí zasedání členské schůze a 

vyhotovuje zápis z jednání členské schůze. 

 

5. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 

O průběhu a rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze 

pořizuje zápis předseda členské schůze. Obsah zápisu svým 

podpisem stvrzuje předseda členské schůze. Zápis musí být 

vyhotoven a elektronicky rozeslán nebo elektronicky vyvěšen na 

místě přístupném jen členům spolku, pokud je takový systém 

zaveden, a to nejpozději do deseti (10) dnů od skončení zasedání 

členské schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a 

jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení 

přijala a kdy byl zápis vyhotoven. 

Čl. VII 

Představenstvo 

1. Představenstvo 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 rozhodování o koupi a 

prodeji nemovitého majetku, přijímat zaměstnance spolku, 

ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich 

pracovních záležitostech. Veškerá zasedání představenstva jsou 

vedeny v českém jazyce.  Spolek může zastupovat rovněž 



představenstvem zmocněný člen spolku nebo zaměstnanec 

spolku. 

 

2. Složení představenstva: Představenstvo se skládá ze tří osob. 

Přestavenstvo zvolí ze svého středu: a) předsedu, b) 

místopředsedutajemníka, c) hospodáře, kteří budou vykonávat 

dílčí činnosti při statutárním vedení spolku podle svých funkcí. 

 

3. Představenstvo je voleno členskou schůzí na dobu 2 let. Člen 

představenstva může být do své funkce zvolen opakovaně. 

Předchozí představenstvo má povinnost předat novému 

představenstvu veškeré dokumenty, materiály a majetek spolku 

nejpozději do deseti dnů od zvolení nového představenstva. 

Zvolení členové představenstva si mezi sebou zvolí předsedu, 

místopředsedu a hospodáře. 

 

4. Funkce člena představenstva zaniká: (a) uplynutím volebního 

období; (b) smrtí nebo prohlášením za mrtvého; (c) odvoláním; a 

(d) odstoupením. Člen představenstva může být z funkce odvolán 

členskou schůzí. Jeho funkce zaniká okamžikem odvolání nebo 

dnem uvedeným v usnesení o odvolání. 

 

5. Člen představenstva může před uplynutím funkčního období z 

funkce odstoupit. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce 

prohlášením došlým spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou 

měsíců od dojití prohlášení.    

 

6. Zanikne-li v průběhu funkčního období některému členovi 

představenstva jeho funkce, zvolí představenstvo, jehož počet 

členů neklesl pod polovinu, na jeho místo nového člena.  

Kooptace náhradního člena je možná pouze do nejbližšího 

zasedání členské schůze. Pokud však počet členů představenstva 

zvolených členskou schůzí klesne pod jednu polovinu (½), nelze 

kooptovat další nové členy představenstva a musí být svolána 

členská schůze spolku, jejímž předmětem jednání bude volba 

členů představenstva. 



7. PŘEDSTAVENSTVO  je usnášení schopné, je-li na zasedání 

přítomna nadpoloviční většina členů představenstva, tj. 

minimálně dva (2) členové. 

 

8. Představenstvo rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou 

hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden (1) 

hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

představenstva. Připouští se hlasování představenstva s využitím 

technických prostředků prostřednictvím přímého dvousměrného 

dálkového přenosu umožňujícího zvukově-obrazovou 

dvousměrnou komunikaci mezi členy představenstva v reálném 

čase (např. videokonference). 

 

9. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, nejméně však 

jednou (1) za čtvrtletí. Každé další zasedání představenstva může 

svolat kterýkoliv jeho člen. Termín a program zasedání 

představenstva je svolávající člen představenstva povinen 

oznámit ostatním členům představenstva nejméně sedm (7) 

pracovních dnů přede dnem konání zasedání. Pozvánka se 

ostatním členům představenstva zasílá elektronickou poštou. 

Zasedání představenstva se může konat i ve lhůtě kratší než 

sedm (7) pracovních dnů ode dne jeho oznámení ostatním členům 

představenstva, vysloví-li tito s termínem zasedání 

představenstva souhlas. 

 

10. PŘEDSTAVENSTVU náleží veškerá působnost, kterou stanovy, 

zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému 

orgánu spolku. Zejména:  

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) spravovat hospodárně, s péčí řádného hospodáře majetek spolku 

e) stanovit výši členského příspěvku v souladu s cíly spolku, jeho 

zájmy a ekonomickou situací. 



f) připravuje a předkládá členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o 

hospodaření včetně účetní závěrky a návrh rozpočtu na příští 

období; 

g) vydává vnitřní předpisy v rámci svých pravomocí; 

h) provádí usnesení členské schůze spolku; 

ch) dbá o řádné hospodaření, využívání a údržbu majetku spolku; 

 

11. Představenstvo řídí činnost spolku,  spolek zastupuje navenek 

každý člen představenstva samostatně; 

 

12. Představenstvo může pověřit určitou jednotlivou činností osobu 

odlišnou od člena představenstva, která bude zodpovědná za 

příslušný úsek činnosti spolku, případně i prací pro spolek na území 

jiného státu, kde bude probíhat naplňování účelu spolku. 

 

Čl. VIII 

Volby do představenstva  

1. Kandidáti do představenstva 

Kandidátem do představenstva může být základní člen spolku, který 

není v prodlení s úhradou členského poplatku a jehož členství ve 

spolku trvá alespoň jeden rok ke dni, který předchází dni konání 

členské schůze rozhodující o volbě člena představenstva. 

Každý základní člen spolku, který splňuje podmínky kandidáta do 

představenstva, se může ucházet o členství v představenstvu, 

případně být navržen jiným členem spolku na tuto funkci. K návrhu 

se vyžaduje doložení písemného či elektronického souhlasu 

kandidujícího člena. 

 

2. Způsob hlasování 

Hlasovat je možné osobně. Každý člen spolku může plnou mocí 

pověřit svého zástupce, aby hlasoval za něj.  Zástupce je povinen 



nechat si elektronickou formou odsouhlasit od zastupovaného 

hlasování o volbě konkrétního člena představenstva. 

 

3. Výsledky voleb do představenstva 

Tři kandidáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných 

členů tvoří nové představenstvo spolku. O každém kandidátovi se 

hlasuje samostatně  

 

Čl. IX 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je likvidační zůstatek bezplatně převeden na 

jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké 

cílům spolku. 


