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STANOVY 
Spolek Patron 

 
 
 

čl. I 

Úvodní ustanovení 

a) Název zní: Spolek Patron. 
b) Spolek Patron (dále jen „spolek“) je dobrovolné nezávislé občanské sdružení fyzických 

a právnických osob sdružující přátele, znalce a ochránce drobných památek Jizerských 
hor. 

c) Spolek je právnickou osobou vykonávající svoji činnost v souladu se svými 
programovými cíli a byl založen na základě zákona České republiky č. 89/2012 Sb. 
(ve znění pozdějších předpisů). 

d) Sídlem spolku je: Jiřetín pod Bukovou 73, 468 43 Jiřetín pod Bukovou. 
 

čl. II. 

Programové cíle spolku 

Programovými cíli spolku je dokumentace, opravy a ochrana drobných památek Jizerských 
hor a za tímto účelem spolek: 

a) organizuje pracovní setkání, vycházky do přírody, výstavy a další akce s cílem 
zachování a obnovování kulturních tradic regionu, 

b) spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy, dalšími organizacemi 
a právnickými i fyzickými osobami při prosazování programových cílů spolku, 

c) respektuje zájmy ochrany přírody a krajiny s ohledem na statut Chráněné krajinné 
oblasti Jizerské hory v souladu s právními předpisy, 

d) vyvíjí snahu o zachování stávajících drobných památek Jizerských hor pro budoucí 
generace, 

e) seznamuje veřejnost s činností a posláním spolku, především prostřednictvím 
spolkového periodika Patron, spolkových internetových stránek a dalšími formami 
osvětové a propagační činnosti. 

 
čl. III. 

Členství ve spolku 

Formy členství ve spolku jsou: individuální, kolektivní a čestné. 
a) individuálním, resp. kolektivním členem spolku se může stát každá fyzická starší 

15 let, resp. právnická osoba, která souhlasí s programovými cíli spolku a chce 
pomoci při jejich uskutečňování, 

b) osobě, která se mimořádným způsobem zasloužila o naplňování cílů spolku, může 
členská schůze udělit individuální, resp. kolektivní čestné členství s možností 
zproštění povinnosti placení členského příspěvku. 

Vznik členství: 
a) individuální členství vzniká rozhodnutím výboru spolku na základě podání přihlášky 

a zaplacením členského příspěvku, 
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b) kolektivní členství vzniká na základě uzavření písemné dohody o kolektivním členství 
mezi subjektem a spolkem; tato dohoda musí být schválena výborem spolku. 

 
Zánik členství: 

a) písemně oznámeným vystoupením člena ze spolku, 
b) pravomocným rozhodnutím výboru spolku o odnětí členství (včetně čestného), a to 

zejména v případě závažného porušení stanov nebo poškození dobrého jména 
spolku, 

c) zánikem spolku. 
Individuální členství dále zaniká: 

d) nesplněním základní členské povinnosti zaplatit členský příspěvek ve stanovené 
lhůtě, 

e) úmrtím člena. 
Kolektivní členství dále zaniká způsoby uvedenými v písemné dohodě o kolektivním členství. 
 
 

čl. IV. 

Práva a povinnosti členů spolku 

Práva členů spolku: 
a) zúčastňovat se činností a akcí spolkem organizovaných, 
b) užívat výhod z členství plynoucích, jakož i majetku a zařízení spolku, 
c) rozhodovat hlasováním, volit a být volen do všech orgánů spolku, je-li individuálním 

členem starším 18 let, 
d) vystoupit na základě svého rozhodnutí ze spolku, 
e) být informován o veškeré činnosti spolku.  
 

Povinnosti členů spolku: 
a) dle svých schopností a možností přispívat k naplňování programových cílů spolku, 
b) zaplatit členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok ve výši a termínu určeném 

výborem spolku, není-li této povinnosti stanovami spolku zproštěn (např. udělením 
čestného členství), 

c) účastnit se členských schůzí, 
d) hospodárně nakládat s majetkem spolku, 
e) dodržovat stanovy spolku. 

 
čl. V. 

Orgány spolku 

a) Orgány spolku jsou členská schůze, výbor spolku a revizor účtů. 
b) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 
c) Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně jednou ročně s minimálně 

dvoutýdenním předstihem. 
 
Členská schůze zejména: 

a) projednává všechny otázky činnosti a programu spolku a určuje formy a konkretizaci 
činnosti pro další období, 

b) projednává a schvaluje rozpočet,  
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c) schvaluje výši členských příspěvků na příslušný kalendářní rok, 
d) volí a odvolává členy výboru spolku a revizora účtů, 
e) schvaluje stanovy spolku včetně jejich doplňků a změn vyjma změny sídla spolku, 
f) schvaluje výroční zprávu (zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za minulé období a 

revizní zpráva) předloženou výborem spolku a rozhoduje o způsobu jejího zveřejnění, 
g) rozhoduje o zániku spolku a způsobu naložení s jeho majetkem po zániku. 

 
Výbor spolku: 

a) řídí jeho činnost mezi jednotlivými členskými schůzemi, 
b) je nejméně tříčlenný,  
c) ze svých členů volí předsedu spolku a jednatele spolku, 
d) předseda spolku je statutárním orgánem spolku, 
e) činnost výboru spolku řídí předseda, za jeho nepřítomnosti jiný pověřený člen výboru, 
f) členové výboru spolku jsou voleni na tříleté funkční období a ve své funkci zůstávají i 

po uplynutí této doby až do konání nejbližší členské schůze, 
g) výbor spolku se schází nejméně čtyřikrát ročně a zasedání výboru svolává jeho 

předseda nebo jednatel, 
h) v některých případech může zastupovat spolek navenek a jednat jeho jménem 

jednatel či jiný písemně pověřený člen spolku. 
 
Výbor spolku zejména: 

a) svolává a organizačně připravuje členské schůze, 
b) plní usnesení členské schůze, 
c) spravuje majetek spolku a rozhoduje o hospodářské činnosti spolku, 
d) sestavuje zprávy o činnosti a hospodaření spolku, 
e) připravuje návrh plánu činnosti a rozpočtu, které předkládá členské schůzi, 
f) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku v souladu s těmito stanovami, 
g) připravuje a předkládá členské schůzi návrh na zánik spolku, 
h) vypracovává a předkládá členské schůzi zprávu spolku za uplynulý kalendářní rok 

a po jejím schválení je povinen ji zveřejnit nejpozději do 30. května. 
 

Revizor účtů: 
a) kontroluje činnost a hospodaření spolku v souladu se stanovami a s obecně platnými 

právními předpisy, 
b) je volen členskou schůzí na tříleté funkční období a ve své funkci zůstává 

i po uplynutí této doby až do konání nejbližší členské schůze, 
c) nesmí být členem výboru spolku, 
d) odpovídá za svoji činnost členské schůzi, jíž předkládá revizní zprávu za uplynulé 

období. 

Orgány spolku jednají tímto způsobem: 
a) Každý individuální člen spolku má při jednání orgánů spolku, jichž je členem, jeden 

rozhodující hlas. Každý kolektivní člen má též jeden rozhodující hlas uplatněný 
prostřednictvím svého statutárního zástupce. 

b) Členská schůze a výbor spolku jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční 
většina členů. Pokud by se nesešla usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor 
náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných 
členů. 
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c) Veškerá rozhodnutí, činěná hlasováním, se přijímají prostou většinou hlasů 
přítomných osob, není-li dále uvedeno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedajícího. 

d) O zániku spolku, změnách a doplňcích stanov rozhoduje členská schůze třípětinovou 
většinou přítomných členů. 

 
Zájmové sekce 

a) členové spolku se mohou dle svých zájmů sdružovat v zájmových sekcích 
nebo takovéto sekce vytvářet, 

b) o vzniku a zániku zájmových sekcí rozhoduje výbor spolku, 
c) výbor spolku jmenuje vedoucího zájmové sekce, který odpovídá za její činnost. 

 
čl. VI. 

Hospodaření spolku 

a) Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí. 
b) Hospodaření spolku probíhá v souladu se stanovami a posláním spolku, jakož 

i podle obecně platných předpisů. 
c) Členská schůze je oprávněna vydat směrnici k hospodaření spolku. 
d) Za hospodaření spolku odpovídá předseda a jednatel spolku. 
 

Příjmy spolku tvoří: 
a) členské příspěvky, 
b) dotace, dary a granty, 
c) úroky z vkladů, 
d) výsledky činnosti spolku, realizované v souladu s jeho programovými cíli. 

 
čl. VII. 

Závěrečná ustanovení 

Spolek zaniká: 
a) rozhodnutím členské schůze spolku, 
b) klesne-li počet členů spolku pod tři, 
c) o způsobu zániku spolku a způsobu naložení s jeho majetkem rozhoduje členská 

schůze.  

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich zápisu do veřejného rejstříku. Dnem 
předcházejícím počátku účinnosti těchto stanov pozbývá v plném rozsahu platnosti jejich 
změna, která byla MV ČR vzata na vědomí 23. 01. 2012. 
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