
ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

1 

 

Stanovy 

spolku s názvem Klub speciálních sil, z.s. 

 

ČÁST  I. - VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ 

Odst. 1 

Název, forma a sídlo 

1. Klub speciálních sil, z.s. (dále také jen „Spolek“) je spolkem podle § 
214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

(dále jen „zákon“), zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 18005. Má sídlo v ulici 

Letecká 3135/1, PSČ 796 01. Identifikační číslo Spolku je 02445751. 

 

Odst. 2 

Charakter 

2. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž 
se sdružili zaměstnanci ve služebním a pracovním poměru speciálních 

sil. 

3. Spolek ve své činnosti vychází z Ústavy České republiky, Listiny 

základních práv a svobod, která je součástí ústavního práva České 

republiky a mezinárodních dohod, jimiž je Česká republika vázána a ze 

zákonů České republiky. 

Odst. 3 

Cíle činnosti 

4. Základními cíli jsou: 

a) podílet se demokratickými metodami a v souladu s právními předpisy 

na formulování, účinné obhajobě, uspokojování a prosazování právem 

chráněných potřeb a zájmů členů Spolku; 

b) poskytovat obecně prospěšné činnosti v oblasti občanské, 

ekonomické, sociální, zdravotní, sportovní a kulturní povahy; 

c) přispívat k vytváření kontaktů a udržování dobrých vztahů mezi 

speciálními silami a veřejností a k upevňování prestiže speciálních 

sil ve společnosti; 

d) přispívat k vytváření kontaktů a udržování dobrých vztahů mezi 

současnými zaměstnanci ve služebním, nebo pracovním poměru a 

vysloužilými zaměstnanci, kterým služební, nebo pracovní poměr 

skončil a rozvíjet mezi nimi vzájemnou spolupráci a předávání 

zkušeností; 

e) udržovat a rozvíjet tradice speciálních sil; 
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Odst.  4 

Vznik členství  

5. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým 

bydlištěm na území ČR, která je zaměstnancem speciálních sil ve 

služebním, nebo pracovním poměru 

6. Členství ve Spolku vzniká dnem, kdy členská schůze Spolku rozhodne o 
přijetí nového člena.  

7. Členská schůze Spolku rozhoduje o přijetí nového člena na svém 

nejbližším zasedání nebo i mimo zasedání v písemné formě nebo s 

využitím technických prostředků. 

 

Odst.  5 

Členská práva  

8.Člen Spolku má právo: 

a) účastnit se veškeré činnosti Spolku; 

b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Spolku; 

c) volit a být volen za předsedou Spolku; 

d) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku; 

e) využívat majetek a výhod plynoucích z členství ve Spolku. 

Odst.  6 

Členské povinnosti  

9. Člen Spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy Spolku a ostatní normy, plnit usnesení a úkoly, 

které na sebe přijal; 

b) dbát na dobrou pověst Spolku a speciálních sil a hájit jejich 

zájmy. 

Odst.  7 

Zánik členství 

10. Členství zaniká na základě oznámení člena Spolku o ukončení 

členství, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a 

dále zrušením Spolku. 

11. Členství zanikne také v případě, pokud člen přestane být 

zaměstnancem útvaru speciálních sil. 

12. Vyloučit člena ze Spolku lze v případě, pokud závažně porušil 

povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal 

ani po výzvě Spolku. 

13. Spolek není povinen provádět výzvu ke zjednání nápravy, byla-li 

způsobena Spolku zvlášť závažná újma nebo nelze-li porušení povinnosti 

odčinit. 

14. Vyloučení musí schválit usnášeníschopná členská schůze Spolku 

nadpoloviční většinou hlasů. Hlasování při jednání o vyloučení se provádí 

jmenovitě.  
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ČÁST  II. – ORGANIZACE A ORGÁNY SPOLKU 

Odst. 8  

Organizace spolku a organizační struktura 

15. Spolek je tvořen individuálními členy. 

16. Orgány Spolku jsou: členská schůze Spolku a předseda Spolku. 

17. Statutárním orgánem Spolku je předseda Spolku. 

Odst.9  

Členská schůze 

18. Orgánem Spolku je členská schůze členů s hlasovacím právem, která 

se schází nejméně jednou ročně, aby: 

a) schválila případné změny stanov; 

b) zvolila předsedu Spolku; 

c) schválila zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření za 

předcházející období; 

d) určila koncepci činnosti Spolku na další období; 

e) schválila rozpočet Spolku na příští období; 

f) rozhodla o vyloučení člena Spolku; 

g) rozhodla o zrušení Spolku nebo jeho přeměně; 

h) jmenovala likvidátora v případě zrušení Spolku. 

19. Zasedání členské schůze Spolku svolává statutární orgán Spolku.  

20. Statutární orgán Spolku dále svolává zasedání členské schůze z 

podnětu alespoň jedné třetiny členů Spolku.  

21. Nesvolá-li statutární orgán Spolku zasedání členské schůze do 

třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat 

zasedání členské schůze na náklady Spolku sám. 

22. Zasedání členské schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou 

každému členu Spolku nejméně třicet dnů před jeho konáním. Pozvánka musí 

obsahovat místo, čas a program zasedání. Místo a čas zasedání se určuje 

tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. 

23. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, 

jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem 

zasedání, nahradí Spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle 

pozvánky, účelně vynaložené a prokázané náklady. 

24. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i 

dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované 

vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na 

zasedání sdělení o skutečnostech, jejichž uveřejňování je ve smyslu 

zákonů ČR, směrnic EU a NATO, apod. zakázáno nebo jejichž prozrazení by 

Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

25. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nebo jiné účasti 

(např. prostřednictvím videokonference, telekonference, telefonu, skypu, 

apod.) většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Toto 
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ověřuje ta osoba, která zasedání zahajuje. 

26. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda Spolku 

náhradní členskou schůzi členů Spolku do jednoho měsíce ode dne původního 

konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na 

počet přítomných členů Spolku. 

27. Předsedající vede zasedání podle ohlášeného programu, neusnese-li 

se členská schůze na předčasném ukončení zasedání. 

28. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho 

ohlášení, lze rozhodnout hlasováním a jen se souhlasem nadpoloviční 

většiny všech přítomných členů Spolku na tomto zasedání členské schůze 

Spolku. 

29. Členská schůze se může konat i bez splnění požadavků těchto stanov a 

příslušných právních předpisů, vzdají-li se všichni členové Spolku práva 

na řádné svolání členské schůze, a to písemně nebo ústně do zápisu ze 

zasedání členské schůze.  

Odst. 10  

Zásady pro zasedání členské schůze a pro rozhodování členské schůze mimo 

zasedání 

30. Rozhodnutí vydaná členskou schůzí v rámci její působnosti musí být 

uvedena v zápisu ze zasedání. Musí-li se toto rozhodnutí někomu doručit, 

pořídí pověřený člen Spolku stejnopis, za jehož správnost zodpovídá 

předseda Spolku. 

31. Přítomnost členů orgánu spolku na zasedání se zjišťuje prezenční 

listinou podepsanou přítomnými, která je součástí zápisu ze zasedání. V 

případě jiné účasti člena Spolku na zasedání členské schůze, kdy tento 

člen Spolku nemá fakticky možnost prezenční listinu podepsat, je jeho 

podpis nahrazen podpisem předsedy Spolku. 

32. Na zasedáních orgánu Spolku má každý člen Spolku právo volného 

projevu, pokud je mu předsedajícím uděleno slovo. Toto slovo mu může 

předsedající s odůvodněním odebrat. Člen, jemuž slovo nebylo uděleno nebo 

bylo odňato, je oprávněn žádat, aby schůze rozhodla hlasováním, zda 

neudělení slova nebo jeho odnětí je odůvodněné. Tato možnost nemůže být 

předsedajícím odmítnuta. 

33. Volba a odvolávání členů volených orgánů Spolku probíhá vždy formou 

rovných, přímých a veřejných voleb. O jiných návrzích se rozhoduje 

hlasováním. 

34. Hlasování řídí a výsledek zjišťuje předsedající zasedání, kterým je 

vždy statutární orgán. Přehlasovaná menšina může žádat, aby její návrh 

byl uveden zápisu ze schůze. Této žádosti se musí vyhovět. 

35. Zápis z jednání pořizuje předsedající. Zápis o návrzích, výsledku 

hlasování a formulaci usnesení provádí předsedající ihned v průběhu 

jednání. Vyhotovený zápis podepisuje předsedající. 

36. Členská schůze může rozhodovat o všech záležitostech i mimo zasedání 

v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per rollam). 

Předseda Spolku zašle všem členům Spolku návrh rozhodnutí, o kterém má 

být rozhodnuto per rollam. Návrh rozhodnutí obsahuje 

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, 

b) 10denní lhůtu pro doručení vyjádření člena Spolku, když pro začátek 
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jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi Spolku, 

c) podklady potřebné pro jeho přijetí. 

37. Nedoručí-li člen Spolku ve lhůtě podle odst. 10, bodu 35 předsedovi 

Spolku souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

38. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí 

předseda Spolku všem členům Spolku bez zbytečného odkladu prostřednictvím 

e-mailu nebo jiný vhodným způsobem. 

39. Na každém následujícím zasedání orgánu Spolku se kontroluje plnění 

jednotlivých bodů usnesení. Každý člen Spolku má právo se seznámit se 

zápisy předcházejících jednání. 

Odst.11 

Předseda Spolku 

40. Orgánem Spolku, který řídí jeho činnost mezi jednotlivými členskými 

schůzemi, je předseda Spolku, který je volen členskou schůzí Spolku na 

dobu tří let.  

41. Předseda Spolku je individuálním statutárním orgánem. Za Spolek 

jedná a podepisuje předseda Spolku samostatně. K vytištěnému jménu s 

uvedením funkce a otisknutým razítkem Spolku připojí svůj podpis.  

42. Předsedou Spolku může být zvolen kterýkoliv člen Spolku. 

43. Předseda Spolku nemá nárok na finanční ani jinou odměnu. 

 

ČÁST  III. – PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST, ČLENSKÉ 

PŘÍSPĚVKY, ZRUŠENÍ SPOLKU 

Odst.12 

Hospodaření Spolku 

44. Spolek v celém rozsahu odpovídá za svou činnost a plnění povinností 

podle obecně závazných právních předpisů. 

45. Spolek jako samostatná právnická osoba, tj. plní svou registrační 

povinnost k dani z příjmů právnických osob, vede samostatné účetnictví a 

samostatně podává přiznání k dani z příjmů právnických osob, zřizuje 

vlastní běžný účet, vystupuje svým jménem v hlavní i vedlejší činnosti 

prostřednictvím statutárního orgánu voleného členskou schůzí Spolku. 

46. Spolek vede jednotlivé účetní doklady a případně pomocnou evidenci 

způsobem, z něhož jsou zřejmé výdaje (náklady) a příjmy (výnosy) z 

hlavní, tj. nevýdělečné činnosti a z činnosti vedlejší, tj. z činností, z 

nichž výdaje (náklady) a příjmy (výnosy) jsou předmětem daně z příjmů 

právnických osob. 

47. Účetním obdobím pro Spolek je kalendářní rok. Spolek zpracovává 

účetní závěrku a přílohu k účetní závěrce se stavem k 1. lednu 

následujícího kalendářního roku. 

48. Spolek předkládá přiznání k dani z příjmů právnických osob k 31. 

březnu kalendářního roku následujícího po kalendářním roku, za který byla 

zpracována účetní závěrka. 

49. Spolek hospodaří s prostředky získanými z dobrovolných členských 

příspěvků a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými 
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granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem 

činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady. 

50. S výsledky hospodaření seznamuje předseda Spolku členy Spolku na 

výroční členské schůzi. 

Odst. 13  

Vedlejší činnost Spolku z hlediska daňové povinnosti 

51. Příjmy pramenící z vedlejší činnosti Spolku jsou zejména: 

a) vstupné na akce pořádané Spolkem; 

b) dobrovolné příspěvky členů; 

c) dobrovolné sbírky v rámci akcí konaných Spolkem; 

d) výtěžek z tomboly v rámci konání společenských akcí organizovaných 

Spolkem; 

e) výtěžek z prodeje drobných dárkových předmětů zhotovených v rámci 

činnosti Spolku, apod. 

f) výtěžek z reklamy podnikatelských subjektů, kteří se Spolkem 

uzavřou smlouvu o reklamě, např. při příležitosti propagace takového 

subjektu v rámci organizování sportovních a kulturních akcí; 

g) výtěžek z pronájmu reklamní plochy; 

h) výtěžek z pronájmu prostor ve vlastnictví Spolku, apod. 

52.  Výdaje pramenící z vedlejší činnosti Spolku jsou zejména:  

a) veškeré výdaje spojené s příjmy uvedenými v čl. 56;   

b) zhotovení reklamy na vlastní náklady pro podnikatelský subjekt, 

který následně hradí Spolku částku podle smlouvy o reklamě; 

c) zajištění činnosti Spolku (výdaje na organizaci členské schůze, 

administrativy Spolku apod.); 

d) náklady spojené se zabezpečením a organizací společenských, 

kulturních a sportovních akcí pořádaných Spolkem a speciálními silami 

(např. hudební produkce, pronájmy prostor, občerstvení, apod.); 

e) úhrada poplatků za vedení bankovního účtu; 

f) úhrada energií a nájmů k zajištění činnosti Spolku; 

g) úhrada za pronájem hřišť a sportovních a kulturních hal; 

h) nákup sportovního vybavení a cen do tomboly na pořádaných 

kulturních a sportovních akcích; 

i) úhrada dopravy při organizovaném výletu v rámci činnosti Spolku, 

apod. 

Odst.14 

Členské příspěvky 

53. Výše členského příspěvku za kalendářní rok je dobrovolná. 

54. Členský příspěvek vyjadřuje členskou příslušnost ke Spolku u členů 

a jejich prostřednictvím i ostatních příslušníků speciálních sil a jejich 

příznivců a podporovatelů. Členské příspěvky jsou určeny k zajištění 

činnosti Spolku a na podporu jeho činností. 
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55. Členové Spolku platí dobrovolné členské příspěvky kdykoliv během 

kalendářního roku na bankovní účet Spolku. 

56. Dobrovolné finanční příspěvky od příslušníků speciálních sil a 

jejich příznivců a podporovatelů jsou jednotlivě zasílány na běžný účet 

Spolku. 

57. Každý člen Spolku, který získá finanční prostředky na zajištění 

hlavní, příp. vedlejší činnosti Spolku zajištěním darovací smlouvy, 

smlouvy o zajištění propagace, apod. má právo bezplatného vstupu na 

všechny kulturní a sportovní akce pořádané Spolkem. 

Odst.15 

Zrušení Spolku 

58. O zrušení Spolku rozhoduje usnášeníschopná členská schůze 

hlasováním. Spolek je zrušen, pokud pro jeho zrušení hlasuje minimálně 

70% ze všech přítomných členů na této členské schůzi. V případě zrušení 

Spolku jmenuje členská schůze likvidátora Spolku. 

59. V případě zrušení Spolku bude eventuální likvidační zůstatek předán 

nadačnímu fondu, jehož je Spolek zakladatelem. 

 

ČÁST  IV. - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Odst.16 

Závěrečná ustanovení 

60. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními 

předpisy. 

61. Stanovy nabývají účinnosti dnem, kdy budou schváleny členskou 

schůzí Spolku. 

 

 

V Prostějově dne 29. listopadu 2017 

 

 

……………………………………………………. 

Ing. Vladimír GANZAR 

předseda Spolku 

 

 

 

 


