
Czech Expedition Club, z. s. 

Stanovy spolku 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

(1)    Czech Expedition Club, z. s.(dále jen „spolek“) zakládají jeho členové jako spolek 
podle zákona         č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a 
je právnickou osobou. 

Čl. II 

Název spolku 

(1)    Název spolku:   „Czech Expedition Club, z. s.“  

Čl. III 

Sídlo spolku 

(1)    Spolek má své sídlo na adrese:   Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1 

Čl. IV 

Založení a vznik spolku 

(1)    Spolek je založen dnem podpisu těchto stanov zakladateli spolku. 
(2)    Spolek vzniká dnem  zápisu do spolkového rejstříku na základě návrhu 

zakládacího výboru. 
(3)    Až do vytvoření orgánů spolku bude jeho jménem jednat zakládací výbor. 

Čl. V 

Účel spolku 

Účelem spolku je vykonávat jeho činnost 

(A) Hlavní činnost 

(1)    Hlavním cílem činnosti spolku je zabezpečení společných sportovních, 
cestovatelských, expedičních, přednáškových a kulturních aktivit jeho členů. 

(2)    Svou hlavní činnost spolek realizuje pomocí výprav a expedic po celém světě. 
Spolek si klade za cíl naučit a motivovat jeho členy a širokou veřejnost k vystupování 
z komfortní zóny za účelem seberealizace, sebepoznání, životního nadhledu a 



zvládání krizových situací. Spolek podporuje cestování taktéž za účelem poznávání 
cizích kultur. 

(B) Vedlejší činnost 

(1)    Spolek vytváří vhodné prostředí pro realizaci zájmů jejich členů a dopomáhá jim k 
tomu organizací výprav, zajištěním průvodcovských služeb, informačních materiálu, 
dopravy, ubytování, vybavení a poskytováním spousty energie, které vedení spolku 
do realizace těchto projektů vkládá. 

Čl. VI 

Orgány spolku 

(A) Orgány spolku jsou: 

(1)    Členská schůze   
(2)    Předseda 

Čl. VII 

Členská schůze spolku 

(1)    Členská schůze spolku (dále jen “Členská schůze”) je nejvyšším orgánem spolku, 
je tvořena všemi zakládajícími členy spolku. Není tvořena členy, kteří mají pouze hlas 
poradní. 

(2)    Členská schůze je usnášení schopná, pokud se účastní hlasování alespoň 
nadpoloviční většina zakládajících členů spolku. K přijetí usnesení je zapotřebí 
souhlasu nadpoloviční většiny členů spolku účastnících se hlasování. 

(3)    Svolavatelem Členské schůze je předseda spolku popř. jeho zástupce. 
(4)  Svolavatel je povinen svolat Členskou schůzi tak, aby se sešla nejméně jednou 

ročně nebo pokud je nebezpečí z prodlení. 
(5)    Svolavatel je povinen svolat valnou hromadu vždy do 15-ti dnů poté, kdy o to 

požádá alespoň 20 % členů spolku. 
(6)    Termín konání a program Členské schůze je nutno oznámit elektronickou nebo 

telefonní pozvánkou nejméně 15 dnů předem. 

(A) Do výlučné působnosti Členské schůze náleží: 

(1)    volit a odvolávat předsedu spolku, 
(2)    schvalovat, měnit či rušit stanovy spolku, 
(3)    řešit další oblasti činnosti působnosti spolku, které členská schůze určí, 
(4)    schvalovat povinnosti členů, 
(5)    rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 

Čl. VIII 

Předseda 

(1)    Předseda stojí v čele Spolku. 



(2)    Předseda je výkonným orgánem Spolku. 
(3)    Předseda je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech 

věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním 
spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého 

(4)    Funkční období předsedy jsou 3 roky. 
(5)    Předseda se podepisuje za Spolek tak, že k rozhodnutí přidá název spolku, připojí 

označení své funkce a vlastnoruční podpis. 
(6)    Předseda je odpovědný za činnost Spolku 

(7)    Předseda si volí svého zástupce. 

(A) Předseda je oprávněn a povinován: 

(1)    jednat jménem spolku, vykonávat pravomoci svěřené členskou schůzí, 
(2)    schvalovat hospodaření Spolku, 
(3)    rozhodovat o běžných výdajích, spojených s činností Spolku do výše 20 000 Kč 

(dvacet tisíc korun), další zvýšení schvaluje členská schůze, 
(4)    spravovat účty Spolku, 
(5)    pověřit jednáním jménem Spolku v konkrétním případě jiného člena, 
(6)    V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy, zastává tuto funkci zástupce 

předsedy, pokud jej předseda pověří. 
(7)    zajišťuje řádné vedení evidence členské základny, 
(8)    zajišťuje veškeré úkoly související s plynulým chodem Spolku, 
(9)    navrhuje a schvaluje výši členských příspěvků a způsob jejich úhrady, 
(10) navrhuje a schvaluje členské výhody, 
(11) navrhuje a schvaluje vyloučení člena Spolku. 

Čl. IX 

Členové spolku 

(1)    Členem Spolku se stává ten, který splní požadované podmínky. 
(2)    Členství ve Spolku vzniká na základě schválení písemné nebo elektronické 

přihlášky (dále jen přihláška) pověřeným členem sdružení. 
(3)    Při schválení přihlášky osoba získává vždy základní členství. 
(4)    Jiné formy členství uděluje předseda či jeho zástupce. 
(5)    Existují 3 druhy členství. 

(A) Vznik členství: 

(1)    Členství ve Spolku je dobrovolné. 
(2)    Členem Spolku se může stát fyzická osoba, která dosáhla 18-ti let věku, která 

souhlasí se stanovami Spolku a vnitřním řádem Spolku. Členem se může stát i 
nezletilý, když tak svolí předseda Spolku nebo pověřený člen. 

(3)    Nezletilý člen Spolku se může účastnit zahraničních akcí pouze se souhlasem 
předsedy, nebo jeho zástupce. 

(4)    Přihláška se podává elektronicky nebo písemně na zveřejněné adresy. 
(5)    Podáním přihlášky zájemce vyslovuje souhlas s posláním a cíli Spolku a zároveň 

se zavazuje dodržovat stanovy Spolku. 

(B) Členství ve Spolku zaniká: 

(1)    vystoupením člena ze Spolku písemným oznámením, 



(2)    nezúčastněním se žádné akce Spolku po dobu 2 kalendářních let, 
(3)    vyloučením člena členskou schůzí, 
(4)    úmrtím člena  

(C) Druhy členství 

(1)    Zakladatelské členství – toto členství mají pouze zakladatelé Spolku a ti, 
které odhlasuje členská schůze. Zakládající členové mají jako jediní 
plnohodnotné hlasovací právo na členské schůzi. 

(2)    Aktivní členství – opravňuje člena k: 
-          výhodám, které pobírá základní člen 

-          ke vstupu na akce vyhrazené pouze pro aktivní členy 

i)                    Vznik členství – aktivní členství je přiděleno na 
základě návrhu předsedy, nebo jeho zástupce 

ii)                   Pro udělení aktivního členství je třeba, aby byl člen 
minimálně na jedné zahraniční akci Spolku. 

iii)                 Aktivní člen má pouze poradní hlas dle §252 odst. 2 
zákona          č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

(3)    Základní členství – opravňuje člena k: 
-         přístupu do klubovny Spolku 

-         účasti na akcích Spolku po zaplacení stanoveného mimořádného 
příspěvku, pokud byl stanoven 

i)                    Základní člen má pouze hlas poradní dle § 252 odst. 2 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Čl. X 

Práva a povinnosti členů Spolku 

(1)    Nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z 
něj. 

(2)    Využívat výhody, které se pojí k jeho členství. 
(3)    Členové Spolku neručí za jeho dluhy. 
(4)   Členové Spolku jsou v  povinni aktivně se podílet na práci Spolku a svědomitě plnit 

úkoly mu svěřené v případě, že s nimi předem souhlasili. V případě, že mu byla za 
jeho práci poskytnuta finanční výhoda a on ji nesplnil, je povinen tuto finanční výhodu 
vrátit zpět Spolku. 

(5)    Členové Spolku mají povinnost aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní 
dohody                 a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy 
Spolku. 

(6)    Členové Spolku mohou podávat návrhy a podílet se na činnosti Spolku. 
(7)    Členové Spolku jsou povinni dbát na dobré jméno Spolku a na jeho reputaci. 
(8)    Členové jsou povinni dodržovat morální hodnoty v souladu s duchem Spolku. 



Čl. XI 

Zásady hospodaření 

(A) Prostředky pro realizaci svých cílů a zajištění své činnosti, jak jsou uvedeny 
shora, bude Spolek získávat z následujících zdrojů: 

(1)    členské příspěvky, 
(2)    mimořádné členské příspěvky, 
(3)    příjmy z vlastní činnosti, 
(4)    příspěvky a dotace od jiných subjektů, 
(5)    dary. 

(B) Pravidla hospodaření 

(1)    Za hospodaření spolku je odpovědný předseda Spolku. 
(2)    Předseda Spolku zodpovídá za vedení účetnictví a záznamů o stavu a pohybu 

majetku. 
(3)    Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech práva hospodaření 

k majetku             i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním 
rozhoduje členská schůze. 

(4)    Vedení Spolku vydává k 31. 1. každý rok výroční zprávu. 

Čl. XII 

Zrušení a zánik spolku 

(A) Spolek se ruší: 

(1)    dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem, 
(2)    pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění, 
(3)    Z ostatních důvodů určených zákonem. 

(B) Spolek zaniká 

(1)    Výmazem z veřejného rejstříku. 

Čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 

(1)    Práva a povinnosti, které stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 

V Praze dne 2.1. 2015 

 

Zapsal: Albert Fikáček                                  Ověřili: Martin Ksandr, Bronislava Hyvnarová 



 


