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Přátelé Malvazinek, z.s. 
 

 

STANOVY 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Přátelé Malvazinek, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále “NOZ“), tedy od 1.1.2014, považuje za 

spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. 

 

 

Čl. 2 

Název a sídlo spolku 

 

Název spolku:  Přátelé Malvazinek, z. s. 

Sídlo spolku:  Praha 5 - Smíchov, Xaveriova 1984/19, 150 00 

 

 

Čl. 3 

 

Účel spolku 

Účelem spolku je ochrana přírodních, kulturních a historických památek lokality Malvazinek 

s přesahem na celou Prahu 5 a pěstování společenského a kulturního života místních obyvatel. 

 

 

Čl. 4 

Cíle a činnost spolku 

 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů a právnických osob, které 

spojuje zájem o oblast Malvazinek, Smíchov, Praha 5, zejména v oblastech ochrany 

přírodních, kulturních a historických památek lokality a pěstování společenského a kulturního 

života místních obyvatel. 

 

Základními cíli spolku jsou zejména: 

a) ochrana přírody a krajiny, 

b) organizace společenských a kulturních akcí v Praze 5, zejména v oblasti 

Malvazinek, k. ú. Smíchov, 

c) jednání s příslušnými orgány státní správy a samosprávy o problematice ochrany 

přírody a krajiny na území Prahy 5, účast v územních a jiných řízeních, při nichž 

mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny na území Prahy 5 a předkládání 

příslušným orgánům návrhů a připomínek, 

d) podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního 

prostředí,  

e) spolupráce s jinými spolky a jinými právnickými a fyzickými osobami sledujícími 

obdobné cíle, 

f) propagace a prosazování principů občanské společnosti. 
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Čl. 5 

Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména: 

a) organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí,  

b) účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany 

životního prostředí,  

c) vydávání letáčků, publikací, 

d) poradenská činnost pro veřejnost a jiné spolky a organizace, 

e) účast v grantových řízeních pro získání finančních a jiných prostředků pro podporu 

činnosti spolku, 

f) pořádání společenských, kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí (přednášky, 

semináře, setkávání občanů). 

 

 

Čl. 6 

Členství ve spolku 

 

Členem spolku se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která 

se ztotožňuje s cíli spolku a souhlasí s těmito stanovami. Zároveň by měla mít bydliště/sídlo 

na Praze 5 v katastrálních územích Smíchov, Radlice či Košíře. Členství ve spolku je 

dobrovolné. 

 

Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky doručené do sídla spolku, 

příp. zaslané na elektronickou adresu spolku. Členství schvaluje výbor spolku na svém 

nejbližším zasedání, případně na základě hlasování per rollam. 

 

 

Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením, a to dnem doručení písemného oznámení o vystoupení ze spolku do 

sídla spolku, příp. zasláním na elektronickou adresu spolku; 

b) vyloučením pro porušení těchto Stanov či z důvodu dlouhodobé nečinnosti a 

neúčastnění se na činnosti spolku na základě hlasování výboru, a to dnem odeslání 

rozhodnutí o vyloučení členu spolku; 

c) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby; 

d) zánikem spolku. 

 

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

potvrzeného ukončení členství. 

 

Seznam členů spolku je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí určený člen 

výboru spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů ve 

lhůtě do 30-ti dnů. 
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Člen spolku je oprávněn: 

a) osobně se účastnit členské schůze a hlasovat při přijímání usnesení; 

b) volit výbor spolku a další orgány a být do nich volen; 

c) vyjádřit svůj názor na činnost spolku a tuto ovlivňovat předkládáním návrhů, podnětů 

a připomínek, obracet se na členy výboru v době mezi zasedáními členské schůze; 

d) účastnit se akcí pořádaných spolkem 

e) podílet se na praktické činnosti spolku. 

 

Člen spolku je povinen: 

a) dodržovat tyto stanovy, 

b) řídit se usneseními členské schůze a výboru. 

c) hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly 

v rozporu se zájmy spolku. 

 

 

Čl. 7 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze, 

b) výbor, 

c) kontrolní komise. 

 

Čl. 8 

Členská schůze 

 

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. 

Členská schůze se koná podle potřeby, nejméně však jednou ročně a svolává jivýbor. Dále 

výbor svolá do čtyř týdnů členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň čtvrtina členů 

spolku.  

Pozvánku na zasedání členské schůze spolu s programem zasílá výbor členům spolku písemně 

nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu nejpozději 10 dní před jeho konáním. Svolané 

zasedání lze odvolat nebo odložit. 

 

Členové se zúčastní členské schůze osobně nebo v zastoupení jiným členem. Toto zastoupení 

je vyjádřeno písemně plnou mocí do sídla spolku nebo elektronicky na aktuální e-mailovou 

adresu spolku v dostatečném předstihu před konáním členské schůze. Plná moc může též být 

předložena před zahájením jednání členské schůze.  

 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna více než polovina členů spolku. Není-li 

členská schůze usnášeníschopná, svolá výbor nejdříve za tři dny a nejdéle do čtyř týdnů 

náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů 

spolku. K přijetí usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů. 

Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů mají stejnou váhu. 

 

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen 

spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje další člen přítomný na zasedání členské schůze. 

Zápis musí být vytvořen do 30-ti dnů od konání členské schůze. 
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Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) schvaluje stanovy a jejich změny, 

b) volí členy výboru, volí členy kontrolní komise 

c) určuje zaměření činnosti spolku a jeho cíle na další období, 

d) schvaluje zprávu o činnosti předloženou výborem za minulé období, 

e) schvaluje účetní závěrku za minulé období a rozpočet na následující období 

f) spolurozhoduje o zániku spolku. 

 

 

Čl. 9 

Výbor 

 

Výbor je výkonným orgánem spolku a má pět členů. Výbor je volen na čtyřleté funkční 

období. Všichni členové výboru jsou voleni z členů spolku buď během členské schůze (viz 

Čl. 8 b) nebo písemně na adresu sídla spolku po výzvě výborem, příp. přípravným výborem, 

všem členům spolku, a ve lhůtě určené k hlasování. Po odůvodněném odstoupení člena 

výboru z funkce doručeném písemně do sídla spolku se budou konat doplňující volby člena 

výboru do 30-ti dnů na dobu do konce funkčního období. 

 

Schůze výboru se konají dle potřeby. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáním 

členské schůze a postupuje dle pokynů udělených členskou schůzí. 

 

Výbor může vyhlásit písemné nebo elektronické hlasování členů. Pravidla tohoto hlasování 

schvaluje členská schůze.  

 

Výbor je usnášeníschopný, pokud se jednání účastní alespoň tři jeho členové. Zastoupení 

členů výboru není možné. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné. Výbor 

rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže je pro návrh prostá většina 

hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor může hlasovat pomocí e-

mailové komunikace. 

 

Činnosti výboru: 

1. odpovídá za hospodaření a naplňování cílů spolku, 

2. vydává stanoviska spolku a reprezentuje spolek navenek, 

3. projednává náměty, připomínky či stížnosti členů spolku a rozhoduje o nich, 

4. předkládá členské schůzi k rozhodnutí záležitosti překračující rámec běžné operativní 

správy nebo s finančními dopady, které překračují kompetence výboru 

5. předkládá členské schůzi přehled činnosti spolku v minulém období, 

6. předkládá členské schůzi k projednání plán činnosti pro další období, 

7. předkládá členské schůzi ke schválení návrh rozpočtu, 

8. předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku. 

9. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů spolku, 
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Čl. 10 

Kontrolní komise 

Kontrolní komise je kontrolním orgánem výboru a odpovídá za svou činnost členské schůzi. 

Kontrolní komise má tři členy a je volena členskou schůzí (viz Čl. 8 b) nebo písemně na 

adresu sídla spolku. Ze svého středu pak volí předsedu. Kontrolní komise je volena na čtyřleté 

funkční období. Po odůvodněném odstoupení člena kontrolní komise z funkce doručeném 

písemně do sídla spolku se budou konat doplňující volby člena kontrolní komise do 30-ti dnů 

na dobu do konce funkčního období. 

 

Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje výbor na zjištěné 

nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně. 

Pro členskou schůzi vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích kontrolní činnosti. 

 

 

Čl. 11 

Jednání jménem spolku 

 

Jménem spolku jsou oprávněni jednat členové výboru, a to i samostatně. Při právních úkonech 

v písemné formě je zapotřebí podpisu dvou členů výboru. Výbor může v určité věci písemně 

zmocnit jiného člena spolku k jednání jménem spolku. 

 

 

Čl. 12 

Zásady hospodaření spolku 

 

Činnost spolku je financována zejména z darů, grantů, dotací a dobrovolných členských 

příspěvků. 

 

Za hospodaření spolku odpovídá výbor.  

 

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 4 a v souladu s 

formami činnosti uvedenými v čl. 5 těchto stanov. 

 

Koncepci hospodaření spolku schvaluje členská schůze. Výbor předkládá členské schůzi 

každoroční zprávu o hospodaření za předchozí hospodářské období. 

 

Čl. 13 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou 

právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude 

tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným 

dílem mezi členy spolku. 
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Čl. 14 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

 

Do ustavení výboru vykonává jeho pravomoci přípravný výbor spolku, dle stejných zásad 

jako výbor dle těchto stanov. Pokud tyto stanovy neupravují některé otázky činnosti spolku, 

platí ustanovení předpisů platných v České republice. Dostanou-li se některá ustanovení 

stanov do rozporu s předpisy platnými v České republice, platí tyto předpisy, přičemž ostatní 

ustanovení stanov zůstávají nedotčena.  

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského 

soudu v Praze. 

 

 

 

V Praze dne 13. února 2018 

 


