
 

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU  
dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

  

I. Název a sídlo, doba trvání spolku 

 

1. Název spolku zní: Komora dotačních poradců, z.s.  

2. Sídlem spolku je Praha.  

3. Změna adresy sídla spolku je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím předsedy spolku.   

4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.   

  

II. Poslání spolku, vedlejší činnost spolku  

 

1. Posláním spolku je všestranně přispívat ke zvýšení informovanosti v oblasti evropských a 
národních dotací.  

2. Účelem spolku je:  

a) sdružování osob působících oboru poradenských a konzultačních služeb případně 
navazujících oborů v oblasti dotací a veřejné podpory obecně,  

b) osvětová a informační činnost zaměřená na zvýšení informovanosti v oblasti evropských a 
národních dotací,  

c) poskytování vzdělávacích a poradenských služeb v oblasti dotací,  

d) vydávání periodických i neperiodických publikací zaměřených na problematiku evropských a 
národních dotací.  

3. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání. O zahájení 
výkonu této činnosti a jejím předmětu rozhodne podle potřeby předseda spolku.   

  

III. Vznik a zánik členství, evidence členů  

 

1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba. Další podmínky vzniku členství určí v souladu 

s těmito stanovami předseda spolku.   

2. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje na základě podané 
přihlášky výbor spolku.  

3. Předseda spolku vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy.   

4. Seznam členů spolku je přístupný pouze členům spolku. Základní identifikační údaje členů spolku 
však mohou být na základě rozhodnutí výboru spolku zveřejněny.   

5. Člen spolku je povinen bezodkladně oznámit předsedovi spolku každou změnu údajů zapsaných 
o něm v seznamu členů.   

6. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:  

a) dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení na 
adresu sídla spolku,   

b) úmrtím fyzické osoby, nebo zánikem osoby právnické,   

c) vyloučením člena rozhodnutím výboru spolku z důvodů dále uvedených.   

7. Člena lze vyloučit, jestliže:  

a) nezaplatil stanovený členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve 
výzvě k zaplacení,   

b) přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku,   

c) porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem,   

d) se na tom jednomyslně usnese výbor spolku (tedy i bez udání důvodu).   



8. Za porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku se považuje zejména jednání v rozporu s 
těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku, nebo jednání zjevně směřující proti oprávněným 
zájmům spolku nebo vážně narušující pověst spolku.   

 

IV.  Práva a povinnosti členů  

 

1. Člen spolku má právo:  

a) účastnit se zasedání valné hromady spolku, 
b) účastnit se činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem,  

c) být informován o činnosti spolku. 

2. Člen spolku je povinen:  

a) řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku,  

b) jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst,   

c) řádně a včas hradit členské příspěvky, jsou-li vybírány.  

 

V. Orgány spolku  

  

1. Orgány spolku jsou: 
a) valná hromada, 
b) předseda, 
c) výbor.  

2. Kolektivní orgány spolku mohou rozhodovat per rollam, nebo s využitím technických prostředků. 
Způsob provedení takového rozhodování určí výbor spolku.   

  

VI. Valná hromada 

 

1. Valná hromada jako orgán složený ze všech členů spolku vyjadřuje demokratické principy ve 
fungování spolku, umožňuje členům spolku podílet se na jeho činnosti a slouží k zajištění 
informovanosti členů o činnosti spolku.  

2. Valnou hromadu svolává k jednání předseda spolku zpravidla alespoň jedenkrát ročně.  

3. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku. Svá 
rozhodnutí přijímá většinou hlasů přítomných členů.  

4. Jednání valné hromady řídí předseda spolku.  

5. Valná hromada: 
a) má právo na objektivní a vyvážené informace o činnosti a hospodaření spolku, 

b) usnesením zaujímá stanovisko k výroční zprávě a účetní závěrce spolku. 
 

VII. Předseda  

 

1. Statutárním orgánem spolku je předseda.   

2. Funkční období předsedy spolku je 5 let.  

3. Předseda zastupuje spolek ve všech jeho věcech samostatně.  

4. Předseda spolku tedy zejména:  

a) řídí činnost spolku,   

b) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků, jsou-li vybírány,   

c) vydává vnitřní předpisy spolku,   

d) navrhuje a konkretizuje činnost spolku pro další období.    

  

 

 



VIII. Výbor spolku  

 

1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.  

2. Výbor je tříčlenný.  

3. Funkční období členů výboru je 20 let.  

4. Prvními členy výboru byli:  

Ing. Ondřej Horčička, nar. 22.3.1988, bytem Ke křížku 132, Kozly, 277 15 Tišice  

Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., LL.M., nar. 28.7.1979, bytem Mezi školami 2473/14, Stodůlky, 158 00 
Praha 5  

Ing. Petr Procházka, LL.M., nar. 1.12.1985, bytem č.p. 137, 294 76 Kostelní Hlavno  

5. V případě zániku funkce člena výboru zvolí nového člena zbývající členové výboru. 
6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina jeho členů. Výbor přijímá rozhodnutí 

hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, 
pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má jeden hlas.  

7. Výbor může být svolán, požádá-li o to valná hromada spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, 
není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.  

8. Výbor spolku jako jeho nejvyšší orgán:  

a) volí a odvolává předsedu spolku;  

b) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku,   

c) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o přeměně a zrušení spolku; pro přijetí 
těchto rozhodnutí je potřeba souhlas alespoň 2/3 členů výboru,  

d) schvaluje rozpočet, výroční zprávu, účetní závěrku a další dokumenty obdobného obsahu, 
e) schvaluje činnost spolku pro další období.  

  

IX. Závěrečná ustanovení  

 

1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dispozitivní 
ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že 
nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami.   

2. V případě zániku spolku rozhodne výbor spolku o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní 
volby.   

3. Toto nové úplné znění stanov spolku v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí.  

  

  


