
Stanovy spolku Svatojánek, z. s. 
 

Čl. 1  
Název a sídlo 

 
Název spolku zní Svatojánek, z. s. (dále jen „spolek“).Sídlo spolku se nachází na adrese: Příční 
362, Dobšice 67182. 

 
Čl. 2 

Charakter spolku 
 
Svatojánek, z. s. je veřejně prospěšným, nepolitickým a neziskovým sdružením občanů 
(spolkem) podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„Občanský zákoník“), které sdružuje fyzické osoby se společným zájmem na realizaci účelu 
spolku. 

 
Čl. 3 

Základní účely spolku 
 
Účelem spolku je: 

a) Zkvalitnění výchovy dětí předškolního věku. 
b) Rozvoj tělesných a duševních schopností dětí a mládeže, především prostřednictvím 

pobytu v přírodě. 
c) Podpora waldorfské pedagogiky a vytváření vzájemného respektování mezi 

dospělými a dětmi. 
d) Vytváření otevřeného prostoru k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah k přírodě a 

společnosti. 
e) Ochrana životního prostředí, environmentální výchova, vzdělávání a osvěta a 

podpora trvale udržitelného rozvoje. 
f) Podpora rodiny, jakožto základního článku státu, podpora přátelství a pocitu 

sounáležitosti. 
g) Podpora individuality. 

 
Čl. 4 

Formy činnosti spolku 
 
Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu uvedeného v čl. 3 těchto stanov, coby 
společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto 
činností: 

a) Systematickou prací s dětmi a mládeží. 
b) Tvorbou a realizací vzdělávacích programů a pobytů. 
c) Pořádáním jednorázových akcí, přednášek, odborných seminářů. 
d) Publikováním a šířením informací. 
e) Aktivitami směřujícími k ochraně životního prostředí. 
f) Spoluprací s jinými subjekty. 



 
Čl. 5 

Členství ve spolku 
 
5.1. Zakládajícími členy spolku jsou Ing. Eva Chvátalová, Bc. Aneta Páralová a Ing. Pavel 
Škrabal. 
 
5.2. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, 
která souhlasí se stanovami a účelem spolku. Členství ve spolku vzniká přijetím za člena 
spolku. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Členská schůze, a to 
na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení 
žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou 
adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 
 

Čl. 6 
Práva a povinnosti členů spolku 

 
6.1. Člen spolku má právo zejména:  

a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Předsedu spolku a být volen jako Předseda 
spolku,  

b) účastnit se Členské schůze,  
c) iniciovat a vytvářet pracovní skupiny,  
d) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.  

 
6.2. Člen spolku je povinen zejména:  

a) dodržovat stanovy,  
b) jednat v souladu s charakterem a účelem spolku,  
c) podle svých možností se aktivně podílet na činnosti spolku a přispívat k jeho rozvoji,  
d) žádat Předsedu spolku o schválení vytvoření pracovní skupiny,  
e) aktuálně sdělovat Předsedovi spolku změny kontaktních údajů uvedených v přihlášce,  
f) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. 

 
Čl. 7 

Zánik členství 
 
Členství zaniká zejména:  

a) na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,  
b) úmrtím,  
c) vyloučením člena. 

 
Čl. 8 

Orgány spolku 
 
Orgány spolku jsou:  

a) Členská schůze,  
b) Předseda spolku. 

 



 
Čl. 9 

Členská schůze 
 
9.1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.  
 
9.2. Členskou schůzi tvoří členové spolku.  
 
9.3. Zasedání Členské schůze svolává Předseda spolku.  
 
9.4. Řádná Členská schůze se schází jednou ročně.  
 
9.5. V případě potřeby může být svolána mimořádná Členská schůze, její svolání a průběh se 
řídí stejnými pravidly jako řádná Členská schůze.  
 
9.6. Usnášeníschopná je, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li Členská 
schůze schopna se usnášet, svolá Předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho 
měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez 
ohledu na počet přítomných členů.  
 
9.7. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.  
 
9.8. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době 
usnášení.  
 
9.9. Členská schůze zejména: 
a) volí Předsedu spolku, 
b) může případně Předsedu spolku z funkce odvolat,  
c) schvaluje hospodaření spolku za předcházející období,  
d) určuje koncepci činnosti spolku na další období,  
e) schvaluje úkoly pro příští období,  
f) schvaluje rozpočet spolku na příští období, 
g) schvaluje vyloučení člena spolku,  
h) schvaluje návrh změny stanov,  
i) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

 
Čl. 10 

Předseda spolku 
 
10.1 Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda spolku je zároveň výkonným 
a rozhodovacím orgánem spolku. 
 
10.2. Funkční období Předsedy spolku je pět let. 
 
10.3. Nejpozději 1 měsíc před koncem funkčního období Předsedy spolku je Členská schůze 
povinna zvolit Předsedu spolku pro další funkční období.  
 



10.4. Předseda spolku zejména:  
a) uzavírá smlouvy, 
b) zastupuje spolek při jednáních súřady, 
c) svolává Členskou schůzi, 
d) prezentuje činnost spolku před veřejností, 
e) zodpovídá za hospodaření spolku,  
f) koordinuje činnost spolku,  
g) schvaluje vytvoření pracovních skupin.  

 
Čl. 11 

Hospodaření spolku 
 
11.1. Hospodaření je schvalováno Členskou schůzí. Prostředky jsou vynakládány výhradně na 
úkony spojené s předmětem činnosti spolku a jsou řádně podložené účetními doklady.  
 
11.2. Za hospodaření zodpovídá Předseda spolku. 
 

Čl. 12 
Zánik spolku 

 
12.1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, přeměnou nebo sloučením s jiným spolkem 
na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů. 
 
12.2. Zaniká-li dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o způsobu 
majetkového vypořádání. Rozhodnutí je přijato souhlasem nadpoloviční většiny všech členů. 

 
Čl. 13 

Závěrečná ustanovení 
 
13.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.  
 
13.2. Spolek „Svatojánek, z.s.“ vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u 
Krajského soudu v Brně. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti.  
 
13.3. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Členskou schůzí a účinnosti 
dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ve Znojmě, dne 27. 11. 2018             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Eva Chvátalová, narozená 8. 5. 1988, bytem Příční 362, Dobšice 67182 
 
 

………………………………………………… 
 
 
 
 
Bc. Aneta Páralová, narozená 14. 7. 1986, bytem Kolaříkova 703, Morkovice – Slížany 76833 
 
 

………………………………………………… 
 
 
 
 
Ing. Pavel Škrabal, narozen 10. 9. 1988, bytem Křehlíkova 84, Brno-Slatina 62700 
 
 

.................................................... 
 


