
1 

 

Stanovy spolku  

Spolek Sumiko 

 

čl. I 
Základní ustanovení 

Název spolku je:  Spolek Sumiko (dále jen „spolek“) 

Sídlo spolku je:   Nedrahovice 30, PSČ 264 01  

Forma:    spolek 

Spolek Sumiko je právnickou osobou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, založený za účelem naplňování společného zájmu 
členů. 

 

čl. II 
Účel spolku 

Základním účelem a hlavní činností spolku je naplňování společného zájmu členů, kterým je zejména: 

a) propagace a osvěta v oblasti japonské kultury, politiky, sportu a vzájemných česko-
japonských vztahů 

b) péče o zahradu Sošintei a sbírku bonsají 

c) obnova a údržba kulturního dědictví venkova 

d) pořádání kulturních, volnočasových a sportovních aktivit, akcí a zájezdů pro děti, mládež a 
dospělé 

e) vedení florbalového klubu 

f) péče o krajinu a kulturní památky v regionu (okres Příbram)  

g) spolupráce s obcemi, zejména s obcí Nedrahovice a obcemi v oblasti Sedlčanska 

 

čl. III  
Formy činnosti spolku 

Hlavní cíle spolku jsou zajišťovány zejména osvětovými přednáškami, semináři, promítáním fotografií, 
prezentací knih a uměleckých děl, organizováním kulturních, společenských, sportovních a 
volnočasových akcí a aktivit, organizováním dobrovolnických aktivit.  

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání 
nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití 
spolkového majetku.Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro činnost a správu spolku. 

 

čl. IV 
Členství ve spolku 

Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let a právnická osoba. Členství se váže na osobu 
člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 

O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku většinou hlasů  na základě žádosti žadatele o členství, a to 
na svém nejbližším zasedání. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení, resp. název žadatele, rodné 
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číslo, resp. IČ, bydliště či sídlo, e-mailovou adresu a podpis žadatele a musí být doručena do sídla 
spolku. Výbor spolku může žadatele o členství odmítnout a není povinen své rozhodnutí 
odůvodňovat. 

 

Členství zaniká: 

a) doručením písemného oznámení člena o dobrovolném ukončení členství spolku 

b) doručením usnesení výboru spolku  o vyloučení člena ze spolku tomuto vyloučenému členovi. 
Výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku, 
nebo zanedbává členské povinnosti (zejména je-li v prodlení s úhradou členského příspěvku 
po dobu alespoň 1 roku) nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku nebo byl pravomocně 
odsouzen za úmyslný trestný čin 

c) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu 

d) úmrtím člena 

 

Člen má právo 

a) účastnit se činnosti spolku být o této činnosti informován, 

b) účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, vznášet dotazy výboru spolku 

d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. 

 

Člen má povinnost 

a) dodržovat stanovy spolku 

b) jednat v souladu s cíli spolku a zachovávat dobré jméno spolku a chovat se tak, aby 
nedocházelo k poškozování dobrého jména spolku 

c) platit členské příspěvky 

d) oznámit výboru spolku změnu své doručovací a e-mailové adresy pro účely evidence 
v seznamu členů a doručování písemností 

 

Výši a splatnost členských příspěvků stanoví výbor spolku. Změnu výše či splatnosti členských 
příspěvků výbor členům písemně oznámí nejpozději jeden měsíc před termínem splatnosti členského 
příspěvku. 

Členům se doručuje korespondence na adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů. 
Není-li možno korespondenci na tuto adresu doručit, má se za to, že byla členovi řádně doručena 
třetím  dnem uložení na poště. 

Členové spolku neručí za jeho případné dluhy. 

Výbor spolku vede seznam členů, provádí v něm úpravy na základě oznámení členů o změnách. 
Seznam členů je neveřejný, pokud výbor nerozhodne jinak.  
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čl. V 
Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 
— členská schůze 
— výbor spolku a jeho předseda 
 

čl. VI 
Členská schůze 

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

Členská schůze se schází dle potřeby, nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor spolku. 
V případě nutnosti je oprávněn svolat členskou schůzi i předseda spolku. Výbor pověří organizačními 
záležitostmi spojenými se svoláním členské schůze (zejména s přípravou a rozesláním pozvánek) 
člena výboru. 

Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 7 dní před 
jejím konáním. 

Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je usnášeníschopná za 
účasti libovolného počtu členů.  Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů. 
Zápis z členské schůze vyhotoví výbor.  

Výbor spolku svolá členskou schůzi také, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů spolku, a to ve 
lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Žádost musí obsahovat uvedené 
důvodu a program mimořádné členské schůze.  

Do působnosti členské schůze náleží: 

a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku 

b) určuje zaměření a cíle spolku 

c) volí členy výboru spolku  

d) schvaluje zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření za předchozí období a závěrku 
hospodaření 

e) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období 

f) schvaluje vnitřní směrnice spolku 

g) rozhoduje o likvidaci spolku 

 

čl. VII 
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku 

Výbor spolku je statutárním orgánem spolku a je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je pět let. Výbor 
tvoří předseda spolku a dva členové spolku. Všichni členové výboru jsou voleni členskou schůzí. 
Členem výboru může být pouze člen spolku. Členové výboru ze svého středu volí a odvolávají  
předsedu spolku. Předseda i členové výboru mohou být voleni opakovaně. 

Spolek navenek zastupuje předseda spolku, nebo alespoň dva členové výboru. 

Členství ve výboru zaniká smrtí člena, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním pro hrubé 
porušení jeho povinností. 

Výbor spolku řídí činnost spolku v souladu se stanovami a rozhodnutími členské schůze. Výbor 
odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje 
rozpočet a změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání 
spolku. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci na zaměstnance spolku. 
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Výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůzi výboru svolává předseda. Výbor 
je usnášeníschopný za účasti alespoň předsedy a jednoho člena spolku a rozhoduje většinou všech 
členů a v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Schůze výboru spolku je volně přístupná 
členům spolku.  

Do působnosti výboru náleží: 

a) plní rozhodnutí členské schůze a vedení účetní evidence 

b) připravuje a schvaluje rozpočet spolku 

c) svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro členskou schůzi  

d) stanoví výši a splatnost členských příspěvků 

e) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku 

f) volí a odvolává ze svého středu předsedu spolku 

g) dohlíží na řádnou péči o majetek a na hospodářskou činnost spolku 

h) rozhoduje o účasti v odborných, akčních a podobných organizacích za účelem naplňování 
hlavních činností Spolku 

i) připravuje a předkládá členské schůzi výroční zprávu, případné návrhy na změny stanov, 
návrhy cílů další činnosti. 

 

čl. VIII 
Zásady hospodaření 

 
Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z členských příspěvků, darů, dědictví a odkazů, ze 
státních příspěvků, dotací, grantů, příjmů ze své činnosti a výnosů ze svého majetku. 

Veškeré získané prostředky musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a 
nesmí být použity k obohacování fyzických či právnických osob. Za činnost ve prospěch Spolku je 
výbor oprávněn platit ze získaných prostředků odměny fyzickým a právnickým osobám. 

 

čl. IX 
Okolnosti zániku spolku 

Spolek může zaniknout na základě rozhodnutí členské schůze o dobrovolném rozpuštění spolku nebo 
z jiného zákonného důvodu. 

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu 
majetkového vypořádání. 

 

V Nedrahovicích dne 25.9.2015 

 

Nové stanovy schválila jednohlasně členská schůze na valné hromadě, která proběhla 25.9.2015 

  


