
Stanovy spolku  

Comenius Fulnek, z.s. 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Název spolku: Comenius Fulnek, z.s. 

Sídlo spolku: Fulnek, PSČ 742 45 

IČ:  227 36 085 

Čl. 2 

Účel spolku 

1.1 Comenius Fulnek, z.s. (dále jen „spolek“) je společensky prospěšným spolkem občanů 

založeným za účelem šíření myšlenek a odkazu lidskosti J. A. Komenského formou organizování 

kulturních, společenských, vzdělávacích, environmentálních, humanitárních akcí a akcí zaměřených 

na posílení cestovního ruchu ve Fulneku, ve městě zvaném „Barokní perla Moravského Kravařska“, a 

také v Moravskoslezském kraji. 

1.2 Spolek navazuje svou činností na dosavadní působení Nadačního fondu pro záchranu 

Kapucínského kláštera ve Fulneku a rozšiřuje jej o další formy činnosti.  

1.3 Spolek je veřejně prospěšným spolkem ve smyslu občanského zákoníku.  

 

Čl. 3 

Hlavní a vedlejší činnost spolku 

3.1 Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, coby společného zájmu jeho 

členů. Hlavní činností spolku je: 

1. Všestranně šířit a rozvíjet duchovní odkaz J. A. Komenského na všech úrovních společnosti, v 

regionálním, národním i mezinárodním měřítku jako základní princip zdravé společnosti,  

2. usilovat o dokončení druhé etapy rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera ve Fulneku a 

jeho aktivního využívání,  

3. napomáhat všestrannému rozvoji a poznávání regionu, podporovat a dokumentovat tradice 

za účelem uchování a záchrany jeho jedinečností,  

4. mapovat kulturní, duchovní a přírodní dědictví za spolupráce památkové péče a ochránců 

přírody,  

5. napomáhat rozvoji cestovního ruchu a vybudování turistické infrastruktury,  

6. posilovat iniciativy občanů, humanitu a vzájemnou spolupráci založenou na zájmu o vlastní 

obec či kraj,  

7. pomáhat při integraci etnických menšin a handicapovaných spoluobčanů,  

8. informovat, vzdělávat v oblasti environmentálních idejí,  



9. účastnit se ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy občanů, 

ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví,  

10. vzdělávat, šířit osvětu a pracovat s dětmi, mládeží a dospělými,  

11. směřovat svoji činností k tomu, aby se vize J. A. Komenského staly v nerůznějších oblastech 

života opět normální součástí našeho myšlení a našly potřebnou společenskou prestiž,  

12. napomáhat rozvoji podnikaní a podnikavosti,  

13. podporovat místní obyvatele v péči o krajinu a kulturní dědictví, a tím přispívat zejména 

k ochraně krajinného rázu a vzácného genofondu prostřednictvím nástrojů pozitivní 

motivace,  

14. zajišťovat publikační činnost, osvětu a spolupracovat s médii.  

3.2 Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost.  

 

Čl. 4 

Členství 

4.1 Vznik členství 

4.1.1  Členem spolku může být každá fyzická, bezúhonná a svéprávná osoba, která se ztotožňuje 

s účelem a hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními 

členy. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 

právního nástupce. 

4.2.2  O přijetí nového člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky správní rada. Členství 

vzniká dnem rozhodnutí správní rady o přijetí za člena. Správní rada může odmítnout přijetí žadatele 

o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být 

ohroženo řádné plnění poslání spolku. 

4.2 Členská práva a povinnosti 

4.2.1 Člen má právo 

- podílet se na činnosti spolku,  

- účastnit se zasedání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,  

- obracet se na orgány spolku s dotazy, podněty a stížnostmi a požadovat jejich vyjádření,  

- na přístup k informacím o činnosti spolku a jejím hospodaření,  

- volit a být volen do orgánů spolku. Toto právo přísluší členu až po dovršení 18 let, 

- účastnit se pořádaných akcí, 

- ukončit kdykoli své členství nebo pozastavit své členství. 

4.2.2  Člen má povinnost 

- ctít základní myšlenku spolku, podílet se podle svých možností a schopností na naplňování 

účelu a hlavní činnosti spolku, chránit a zachovávat dobré jméno spolku, 

- dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku,  

- plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku, 

- řádně a včas hradit členské příspěvky, 

- řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen, 

- šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, 



- aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 

- při práci s dětmi a mládeží dbát na bezpečnostní pravidla stanovená vnitřním předpisem 

 spolku a dodržovat veškerá pravidla morálního a výchovného působení. 

4.3 Pozastavení členství 

Člen má právo pozastavit své členství ve spolku, nejdéle však na dobu jednoho roku, a to na základě 

písemné žádosti o pozastavení členství prokazatelně doručené kterémukoliv členovi správní rady. 

Členství je pozastaveno ke dni doručení žádosti nebo datu označeném v písemné žádosti člena. 

4.4 Zánik členství 

4.4.1 Členství ve spolku zaniká: 

a) dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku kterémukoliv členovi 

správní rady nebo dnem, který v oznámení za den zániku členství ve spolku označí,  

b) dnem zániku spolku, 

c) úmrtím člena, 

d) dnem rozhodnutí správní rady, resp. valné hromady v případě odvolání o vyloučení člena ze 

spolku. 

4.4.2 Vyloučení ze spolku 

Správní rada vyloučí člena ze spolku v případě, že 

- poškozuje dobré jméno spolku, 

- závažně nebo opakovaně porušuje stanovy, vnitřní předpisy spolku, usnesení, rozhodnutí 

spolku nebo jiné členské povinnosti, 

- nedojde-li k obnovení pozastaveného členství též uplynutím lhůty podle bodu 4.3 k 

pozastavení členství. 

4.4.3 Člen má právo do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení ze spolku navrhnout, aby toto 

bylo přezkoumáno valnou hromadou. 

4.4.4 Po zániku členství je osoba, které zaniklo členství ve spolku, povinna vrátit všechny jí svěřené 

věci ve vlastnictví spolku.  

4.5 Členské příspěvky 

Člen je povinen platit členský příspěvek. Výši a termín splatnosti členského příspěvku stanoví správní 

rada. 

4.6 Seznam členů 

4.6.1  Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam. Zápisy a výmazy v 

Seznamu členů provádí správní rada spolku a ta také odpovídá za její řádné vedení. Seznam členů 

může být veden elektronickou formou. Výpis ze seznamu členů v rozsahu jméno a příjmení může být 

zpřístupněn na webových stránkách spolku. Každý zájemce o členství podáním písemné přihlášky 

souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly zpřístupněny. 

4.6.2 V seznamu členů se zapisuje: 

-  Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní údaje (telefon, email), 

-  datum vzniku členství, výše členského příspěvku a datum jeho zaplacení, 

-  datum a výši zaplacených ročních členských příspěvků, 



-  datum a důvod zániku členství. 

4.6.3 Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení  

s výpisem ze Seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly 

vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel/ka, dítě nebo rodič, a 

není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem 

hodný právní ochrany. 

 

Čl. 5 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

1. Valná hromada 

2. Správní rada 

3. Revizní komise 

 

5.1 Valná hromada 

Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů Spolku starších 18 let a je nejvyšším orgánem 

Spolku. 

5.1.1 Působnost valné hromady 

Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkající se spolku, zejména: 

- schvaluje stanovy a jejich změny, 

- schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předchozí rok, 

- volí a odvolává členy správní rady a revizní komise, 

- schvaluje plán činnosti spolku, 

- schvaluje organizační řád spolku a vnitřní předpisy, 

- schvaluje rozpočet spolku, 

- rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí správní rady o vyloučení člena, 

- rozhoduje o zániku, sloučení či změně právní formy spolku, 

- rozhoduje o členství spolku v organizacích, vstupech do právnických osob, apod. 

Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 

5.1.2 Pravidla pro fungování valné hromady 

- Zasedání valné hromady je svoláváno správní radou alespoň dvakrát ročně. 

- Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům spolku na adresu bydliště nebo 

emailovou adresu minimálně 2 týdny předem. 

- Valná hromada je usnášeníschopná, je li přítomna alespoň polovina všech členů spolku, 

nevyžadují-li stanovy přítomnost vyššího počtu členů spolku. Za přítomného se považuje i 

člen, který je v době jednání valné hromady připojen pomocí dálkového přístupu (telefon, 

skype apod.). 

- Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů spolku, není-li zákonem 

nebo těmito stanovami uvedeno jinak. 

- Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů jsou si rovny. 



- K rozhodnutí o schválení stanov nebo jejich změn, změně právní formy a k rozhodnutí o 

sloučení nebo zániku spolku je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech členů 

spolku. 

- Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá správní rada náhradní valnou hromadu tak, 

aby se konala nejpozději do 4 týdnů od konání řádné valné hromady. V ostatním se na 

náhradní členskou schůzi použijí ustanovení občanského zákoníku týkající se náhradní 

členské schůze. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná za účasti alespoň 1/3 členů.   

- Záležitost, která nebyla začleněna na pořad zasedání při ohlášení valné hromady v souladu, 

lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. Toto neplatí pro 

rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. 

- Požádá-li o to alespoň jedna polovina všech členů spolku, svolá správní rada mimořádnou 

valnou hromadu spolku tak, aby se konala nejpozději do 4 týdnů ode dne přednesení žádosti 

o její svolání. 

- Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který schvaluje a podpisuje předseda spolku. 

 

5.2 Správní rada 

Správní rada je statutárním orgánem spolku, jenž řídí činnost spolku. Jménem správní rady jedná 

předseda správní rady. 

5.2.1 Členství ve správní radě  

- Správní rada je kolektivním orgánem složeným z 5 členů starších 18 let . 

- Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.  

- Funkční období jednotlivých členů správní rady jsou dva roky, nekončí však dříve dokud 
neproběhne nejbližší valná hromada po uplynutí tohoto období. 

- Správní rada spolku volí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu a 

místopředsedu.  

- Jménem spolku jedná předseda popř. člen pověřený správní radou. 

- Člen správní rady nesmí současně být členem revizní komise spolku. 

- Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit své rozhodnutí 

písemně správní radě. Výkon funkce končí uplynutím dvouměsíční lhůty od sdělení 

o odstoupení nebo jiným sjednaným dnem. 

-  Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce nebo je odvolán, může správní rada 

jmenovat náhradního člena do nejbližšího zasedání valné hromady, na němž bude člen 

správní rady zvolen. 

5.2.2  Místopředseda správní rady vykonává v nepřítomnosti předsedy správní rady vše, co přísluší 

předsedovi správní rady. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal předseda nebo 

místopředseda. 

5.2.3  Působnost správní rady 

Správní rada zabezpečuje zejména tyto činnosti spolku:  

- organizuje a řídí činnost spolku, 

- zajišťuje a připravuje projektové žádosti pro dotační tituly, 

- schvaluje a vydává vnitřní předpisy, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti 

valné hromady, 

- sestavuje roční plán činnosti,  



- vede hospodaření s majetkem spolku a účetnictví, 

- koordinuje realizaci projektů, 

- zpracovává výroční zprávu o hospodaření a činnosti spolku,  

- vede seznam členů spolku,  

- rozhoduje o přijetí člena do spolku a jeho vyloučení, 

- pověřuje člena spolku vedením akce pořádané spolkem a zastupováním v jednáních,  

- připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, zejména pak: rozpočet 

spolku, výroční zprávu o činnosti spolku, plán činnosti spolku na nové kalendářní období, 

organizační řád a jiné vnitřní předpisy spolku, návrh na odvolání člena správní rady,  

- zajišťuje školení členů spolku v oblasti bezpečnosti práce a vedení akcí s dětmi,  

- koordinuje realizaci plánu činnosti spolku schváleného valnou hromadou, 

- rozhoduje o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti, 

- rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání v případě dobrovolného zániku spolku.  

Správní rada rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou zákonem nebo stanovami 

vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo revizní komise. 

5.2.4  Pravidla pro fungování správní rady  

- Správní rada se schází v pravidelných periodách alespoň 5x do roka. Zasedání správní rady 

svolává kterýkoliv člen správní rady, a to nejpozději dva týdny před dnem jeho konání.  

- Mimořádně se správní rada schází, požádá-li o to kterýkoliv člen správní rady nebo předseda 

revizní komise, a to tak, aby se konala nejpozději do sedmi dnů ode dne přednesení žádosti 

se zdůvodněním.  

- Hlasování a jednání správní rady lze provést i prostřednictvím komunikačních technologií 

např. emailovou komunikací mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni 

členové správní rady. Hlasující se tím považují za přítomné.  

- Správní rada je schopna usnášet se, jsou-li na jejím zasedání přítomni alespoň tři členové a 

rozhoduje většinou hlasů všech svých jmenovaných členů. Každý člen správní rady má jeden 

hlas. V případě rovnosti hlasů přezkoumá rozhodnutí správní rady nejbližší valná hromada 

spolku. 

- Z průběhu zasedání správní rady a rozhodnutí správní rady se pořizuje zápis, který předseda 

podepisuje a schvaluje. Všichni členové správní rady dostanou neprodleně zápis k dispozici. 

Případné připomínky k zápisu mohou členové vznést písemně na předsedu.  

- Zasedání správní rady jsou otevřená všem členům spolku. Člen spolku má na schůzi správní 

rady stejná práva jako člen správní rady s výjimkou práva hlasovacího. 

 

5.3 Revizní komise 

Revizní komise je kontrolní komisí ve smyslu občanského zákoníku. Revizní komise dohlíží, jsou-li 

záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s právními předpisy, 

stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku. 

5.3.1 Členství v revizní komisi  

- Revizní komise má tři členy. 

- Členství v revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce člena správní rady. 



- Funkční období a postupy v případě odstoupení či jakémkoliv jiném změně podstatné pro 

výkon funkce se řídí přiměřeně ustanoveními čl. 5.2. 

- Členy revizní komise volí a odvolává valná hromada spolku. 

- Členové revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se 

hospodaření spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců 

vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

- Členové revizní komise se účastní valné hromady spolku a jsou povinni seznámit valnou 

hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. 

5.3.2 Působnost revizní komise 

Revizní komise zabezpečuje zejména tyto činnosti spolku:  

- Vykonává dohled nad hospodařením spolku,  

- revizní komise přezkoumává roční zprávu spolku v části týkající se hospodaření spolku a 

předkládá svá zjištění valné hromadě v písemné podobě. 

5.3.3 Jednání revizní komise řídí předseda, kterého ze svého středu volí členové revizní komise.  

5.3.4  Předseda revizní komise nebo jím pověřený člen se zúčastňuje zasedání správní rady s hlasem 

poradním. 

 

Čl. 6 

Hospodaření spolku 

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.  

6.1 Zdrojem majetku spolku jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) příspěvky, dotace a granty, 

c) dary fyzických a právnických osob, 

d) příjmy z reklam, 

e) příjmy z vlastní činnosti, 

f) příjmy z hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní. 

6.2 Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu 

dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku. 

6.3 Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být 

především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. 

Prostředky je dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.  

6.4 O převodech vlastnického práva k majetku, kromě nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání 

a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje správní rada. O veškerých dispozicích s nemovitým 

majetkem rozhoduje valná hromada. 

Čl. 7 

Zánik spolku 

7.1 Spolek zaniká:  



- rozhodnutím o zániku nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady,  

- pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění. 

7.2 Zaniká-li spolek, rozhodne současně správní rada o způsobu majetkového vypořádání a 

jmenování likvidátora. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik usnesením 

valné hromady, provede majetkové vypořádání podle zásad stanovených valnou hromadou správní 

rada nebo revizní komise. Jde-li o zánik rozhodnutím soudu, provede majetkové vypořádání likvidátor 

jim určený. 

 

Čl. 8 

Společná a závěrečná ustanovení 

8.1 Spolek je zřízen na dobu neurčitou. 

8.2 Tyto stanovy byly projednány a přijaty usnesením valné hromady ze dne 27.10.2015 s tím, že 

nahrazují v plném rozsahu stanovy přijaté a platné ze dne 10.9.2010. 

8.3 Předpisy a rozhodnutí spolku přijaté před účinností těchto Stanov zůstávají nadále v účinnosti. 

8.4 Členové spolku, jimž členství vzniklo podle dosavadních předpisů, se považují za členy spolku 

podle těchto Stanov. 

8.5 Orgány spolku podle dosavadních předpisů se považují za orgány spolku podle těchto Stanov. 

8.6  Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1.11.2015.   

 

 

 

 

……………………………………….     …………………………………………. 

Předseda správní rady      Místopředseda správní rady 

 


