
STANOVY 

Zapsaného spolku 

 

„Terénní Berušky z. s.“ 

(znění podle zákona č. 89/2012 Sb.) 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku zní „Terénní Berušky z. s.“ (dále jen jako „spolek“). 

2. Sídlo spolku je na adrese: Východní 1265, Poděbrady 29001 

3. Spolek je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací na 

dobrovolnickém základě, jež byla založena za účelem naplňování společného zájmu dle 

čl. II a III těchto stanov. 

4. Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci 

republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu a s ostatními 

organizacemi. 

 

Článek II. 

Účel spolku 

1. Účelem spolku je veřejný zájem v poskytování služeb spočívající v organizaci, pořádání, 

vytváření a propagaci různých volnočasových aktivit pro děti a mládež, jakožto i pro 

dospělé. 

 

  



Článek III. 

Činnost spolku 

1. Hlavní činnost 

Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů tak, jak jsou 

stanoveny v čl. I a II., přičemž je jí myšleno zejména: 

 

a) organizace, pořádání a vytváření dětských táborů a zotavovacích akcí v době 

trvání více jak 5 dní v různém časovém období, převážně v čase školních 

prázdnin, 

b) organizace, pořádání a vytváření kratších volnočasových aktivit jako jsou dětské 

dny, sportovní turnaje, víkendové dětské akce, vědomostní soutěže, zábavné 

programy a jiné společenské akce, 

c) společenské a volnočasové akce pro dospělé (teambuilding), 

d) propagace spolku a jeho aktivit formou správy webových stránek a profilů 

spolku na sociálních sítích, dále pořizováním a výrobou fotografií, videí a dalších 

propagačních materiálů, 

e) správa majetku spolku, jeho zařizování, nákup, údržba a péče tak, aby byl po 

materiální stránce schopen naplňovat svůj účel, 

f) vzdělávání členů spolku formou školení, výměny zkušeností s obdobnými 

organizacemi, pořádáním aktivit vedoucích ke komplexnímu rozvoji členů 

spolku v souvislosti s jeho účelem, 

g) další aktivity prospěšné v obecném zájmu spolku a veřejnosti. 

 

2. Vedlejší činnost 

Spolek v souladu s ust. § 217 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vytváří 

k podpoře hlavní činnosti činnost vedlejší, přičemž jde zejména o: 

 

a) výroba děl a jejich následný prodej, 

b) publikování nápadů a děl spojených s hlavní činností spolku, 

c) prodej reklamních a propagačních předmětů a jiných věcí spojených s činností 

a účelem spolku. 

 

3. Zisk z činnosti 

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

 

  



Článek IV. 

Členství ve spolku 

1. Rozlišuje se aktivní a čestné členství ve spolku. Není-li řečeno jinak, tak se jednotlivá 

ustanovení těchto stanov vztahují shodně na oba typy členství. Zájemce o členství 

v přihlášce specifikuje, má-li zájem stát se aktivním nebo čestným členem spolku, tento 

projev vůle je pro posouzení přihlášky závazný. Změna v typu členství je možná po 

schválení statutárním orgánem. 

2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky statutárním orgánem spolku.  

Členem spolku se může stát jakákoliv osoba bez ohledu na věk, pohlaví, státní 

příslušnost, národnost nebo náboženské vyznání, pokud sdílí společný zájem spolku, 

chce se podílet na naplňování jeho účelu nebo má k činnosti spolku zvláštní vztah. 

3. Členství ve spolku zaniká vystoupením člena, jeho vyloučením nebo jinými způsoby dle 

zákona. 

4. Práva a povinnosti aktivních členů: 

Aktivní člen je základním kamenem spolku, plně se podílí na jeho činnosti a aktivně 

vstupuje do příprav a příp. i realizace jeho dílčích akcí. 

a. právo účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování 

hlasováním, 

b. právo volit do statutárního orgánu, 

c. právo předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

d. právo aktivně se podílet na činnosti spolku, 

e. právo užívat výhod člena spolku (zejména slevy na účastnických poplatcích akcí 

spolku, speciální ceny předmětů a věcí spojených s činností spolku), 

f. právo být informován o probíhajících akcí spolku, jakožto i o přípravách na 

chystané akce, 

g. právo být informován o obecném stavu a činorodosti spolku, jeho 

dlouhodobých výhledech a možnostech (zejména právo být informován o stavu 

finančních prostředků spolku), 

h. povinnost platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny, 

i. povinnost dodržovat stanovy a příp. další závazné dokumenty spolku, jsou-li 

takové vydány, 

j. povinnost hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku. 

5. Práva a povinnosti čestných členů: 

Čestný člen je zejména někdo, kdo má ke spolku zvláštní vztah, v minulosti se aktivně 

podílel na jeho činnosti, příp. je součástí širší skupiny lidí se společným zájmem, ale 

nechce se do činnosti spolku aktivně zapojovat. 

a. právo účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování 

poradním hlasem (čestný člen nemá hlasovací právo), 



b. právo užívat výhod člena spolku (zejména slevy na účastnických poplatcích akcí 

spolku, speciální ceny předmětů a věcí spojených s činností spolku), 

c. právo být informován o probíhají nebo chystané činnosti spolku, 

d. povinnost dodržovat stanovy a příp. další závazné dokumenty spolku, jsou-li 

takové vydány, 

e. povinnost hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku. 

6. Seznam členů spravuje předseda spolku. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí 

předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. 

Tento seznam není zpřístupněn. 

 

Článek V. 

Orgány spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. Statutárním orgánem spolku je kolektivní 

orgán nazývaný Malá rada. 

 

Článek VI. 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůzka všech aktivních členů – Členská schůze. 

Rozhoduje o těchto věcech: 

a. schvaluje stanovy spolku a její změny,  

b. volí Malou radu, 

c. bere na vědomí zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 

d. bere na vědomí návrh rozpočtu spolku a plán činnosti na další kalendářní 

období 

e. rozhoduje o zániku spolku i o jeho přeměně. 

2. Zasedání členské schůze svolává Malá rada podle potřeby, nejméně však jednou do 

roka. Informace o místě, času a programu členské schůze jsou členům oznámeny 

běžným způsobem v souladu s vnitřními předpisy, jsou-li takové vydány. 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň jedna čtvrtina 

aktivních členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Každý 

aktivní člen má právě jeden stejně silný hlas. 

4. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze vyhotovuje pověřený člen zápis. 

Ten svým podpisem ověřují dva jiní aktivní členové přítomni na schůzi. 

 



Článek VII. 

Malá rada 

1. Malá rada je kolektivním statutárním orgánem spolku. 

2. Malá rada je složena z pěti členů, kteří jsou členskou schůzí voleni na jednoroční 

funkční období. 

3. Za spolek je oprávněn jednat každý člen Malé rady samostatně – je však povinen o 

tomto jednání zpětně nebo bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy Malé 

rady. Je-li částí obsahu právního jednání finanční plnění převyšující 15.000,- Kč nebo je 

jeho předmětem věc v souhrnné hodnotě převyšující 15.000,- Kč, potřebuje člen Malé 

rady k oprávnění jednat za spolek předchozí souhlas alespoň dvou dalších členů Malé 

rady. Nemá-li tento souhlas a Malá rada ho ani dodatečně neudělí, má se za to, jako 

by v tomto právním jednání zavázal sám sebe. 

4. Malá rada se schází dle potřeby na svolání jakéhokoliv svého člena. Je 

usnášeníschopná, pokud se sejdou alespoň tři členové; rozhoduje nadpoloviční 

většinou přítomných. Každý člen má jeden hlas o stejné síle. Jednání Malé rady mohou 

probíhat virtuálně prostřednictvím elektronických zařízení, shodnou-li se na tom její 

členové. 

5. Do činnosti Malé rady spadá zejména: 

a. svolává a řídí zasedání členské schůze, 

b. rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku (aktivního nebo čestného), 

c. rozhoduje o vyloučení člena ze spolku, pokud závažným způsobem porušil 

stanovy spolku nebo jiné závazné dokumenty, jsou-li vydány, 

d. vhodným způsobem stanovuje členské příspěvky členům spolku, 

e. vydává a mění Vnitřní řád Terénních berušek, který blíže specifikuje pravidla 

pro jednotlivé akce spolku, 

f. spravuje veškerý majetek spolku, 

g. připravuje a vydává zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 

h. připravuje a předkládá návrh rozpočtu na příští kalendářní období, 

i. přijímá zaměstnance do hlavního nebo vedlejšího pracovního poměru, 

j. řídí veškerou agendu a rozhoduje o veškerých záležitostech spolku, které 

nejsou v pravomoci členské schůze 

6. Malá rada si na svém prvním jednání zvolí předsedu a hospodáře. Předseda řídí jednání 

Malé rady a vede seznam členů spolku. Hospodář pečuje o majetek spolku a zároveň 

disponuje právem k finančním účtům spolku. Tímto právem disponuje ještě alespoň 

jeden člen Malé rady. Nadto je hospodář zodpovědný za výběr členských příspěvků, 

jsou-li stanoveny. 

 

  



Článek VIII. 

Zrušení a zánik spolku 

1. Spolek se zrušuje rozhodnutím Členské schůze nebo rozhodnutím soudu. K rozhodnutí 

o zrušení spolku Členskou schůzí je potřeba nejméně tří pětin přítomných členů. 

2. Nepřejde-li majetek spolku na právního zástupce, provede se jeho likvidace dle ust. § 

269 – 273 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Článek IX. 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

1. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se veškeré právní poměry spolku občanským 

zákoníkem. 

2. Spolek účtuje dle pravidel účetnictví určených pro subjekty založené za jiným účelem 

než za účelem zisku. Pro svou činnost zřizuje účet u peněžního ústavu, ke kterému má 

dispoziční právo hospodář spolku a alespoň jeden další člen Malé rady. 

3. Prvními členy Malé rady jsou: Luboš Novák, Jiří Růžička, Jan Kašpar, Tereza Nováková, 

a Zdeňka Nerudová. 

 

V Brandýse nad Labem dne 16. 12. 2018 

 


