STANOVY
spolku Dobrý skutek
Čl. 1
Základní ustanovení
Dobrý skutek, z.s. (dále jen „Spolek“) je spolkem ve smyslu ust. § 214 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování obecně
prospěšných činností v oblasti zdravotnictví, školství a tělovýchovy, k provozování
internetového serveru „Dobrý skutek“ na www.dobryskutek.cz, za účelem shromažďování
darů od právnických a fyzických osob a jejich následné poskytování na konkrétní charitativní
účely v oblasti zdravotnictví, školství, sociální péče a tělovýchovy.
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Čl. 2
Název, sídlo a působnost Spolku
Název Spolku je: Dobrý skutek, z.s.
Spolek je spolkem ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
Sídlem Spolku je: Plzeň.
Spolek působí na území celé České republiky.
Spolek je založen na dobu neurčitou.
Čl. 3
Členství
Členem Spolku (dále jen „Člen“) se může stát na základě své svobodné vůle každá
fyzická osoba starší 18 let, která:
a) souhlasí s posláním Spolku,
b) přistoupí ke stanovám Spolku,
c) podala písemnou přihlášku.
Členství dalších Členů vzniká rozhodnutím členské schůze Spolku na základě písemné
přihlášky. Na přijetí za Člena Spolku není právní nárok.
Členství ve Spolku zaniká:
a) úmrtím člena,
b) vystoupením na členské schůzi nebo vystoupením na základě písemného oznámení
adresovaného výboru,
c) rozhodnutím členské schůze o vyloučení Člena ze Spolku pro hrubé nebo
opakované porušení stanov Spolku,
d) nezaplacením vstupního příspěvku nebo členského příspěvku ani v přiměřené
náhradní lhůtě určené Spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení,
e) zánikem Spolku.
Kromě Členů, kteří jsou členy Spolku, existuje dále statut tzv. čestného členství.
Čestným členem Spolku se může stát fyzická či právnická osoba, která uzavře se
Spolkem darovací smlouvu, na základě které poskytne Spolku dar, a to za účelem
poskytnutí podpory pro konkrétní charitativní případ a/nebo za účelem podpory provozu
Spolku, pokud taková osoba o statut čestného členství Spolek požádá. Čestný člen není
řádným Členem Spolku a nemá tudíž práva a povinnosti Člena Spolku. Čestný člen je
však oprávněn požádat, aby bylo jeho jméno uvedeno na internetových stránkách
Spolku.
Spolek vede neveřejný seznam Členů Spolku, který obsahuje zejména tyto údaje: jméno
a příjmení člena, datum narození člena, místo pobytu člena (popř. i adresa trvalého
bydliště, pokud se od místa pobytu liší) a e-mailová adresa člena.
Čl. 4
Účel Spolku

1.

2.

3.
4.

5.

Hlavním účelem Spolku je společné provozování obecně prospěšných činností v oblasti
zdravotnictví, sociálních služeb, školství a tělovýchovy, provozování internetového
serveru „Dobrý skutek“ za účelem shromažďování darů od právnických a fyzických osob
a jejich následné poskytování na konkrétní charitativní účely v oblasti zdravotnictví,
školství a tělovýchovy, které se řídí příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a
pokyny příslušných správních úřadů.
Vedlejší činnost Spolku spočívá zejména v:
a) reklamní činnosti, provozované za účelem získání provozních prostředků na činnost
Spolku a na konkrétní charitativní účely,
b) propagaci subjektů působících v oblasti zdravotnictví, školství, sociální péče
a tělovýchovy,
c) požádání veřejně prospěšných akcí,
d) pronájmu reklamních ploch za účelem získání provozních prostředků na činnost
Spolku a na konkrétní charitativní účely,
e) maloobchodní prodej předmětů propagujících činnost Spolku nebo osob se Spolkem
spolupracujících,
f) předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.
Při své činnosti Spolek spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami na úseku
školství, zdravotnictví, tělovýchovy a sociální péče.
K uplatňování nebo k ochraně společných zájmů, společné činnosti nebo dosažení
určitého cíle může Spolek s dalšími subjekty vytvářet svazy nebo se podílet na jejich
činnosti, pokud je jejich činnost nebo pokud jsou jejich cíle totožné s činností nebo cíli
Spolku.
Spolek vyvíjí činnosti v souladu s právními předpisy a s těmito stanovami.

Čl. 5
Majetek a zásady hospodaření Spolku
1. Hospodaření Spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření a nakládání
s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným
právním řádem a stanovami.
2. Spolek má právo nabývat majetek.
3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zdrojem příjmů Spolku jsou zejména:
a) vstupní příspěvky Členů,
b) členské příspěvky,
c) výnosy z vlastní hospodářské činnosti,
d) hmotný a nehmotný majetek,
e) dary.
5. Spolek zřídil běžný účet Spolku, na který jsou příslušné prostředky poukazovány a
z kterého jsou postupně čerpány na účely v souladu s posláním a činností Spolku.
6. Členové Spolku jsou povinni platit členský příspěvek, a to jedenkrát ročně. Členský
příspěvek platí členové na bankovní účet Spolku. Výši a splatnost členského příspěvku
určuje usnesením členská schůze Spolku.
7. O výši a splatnosti členského příspěvku může členská schůze rozhodnout i na období
delší než jeden rok. Ustanovení o výši a splatnosti členského příspěvku je účinné
schválením členské schůze.
8. V případě zániku členství nemá Člen Spolku právo na vrácení již zaplaceného
členského příspěvku.
9. Členové Spolku jsou při vzniku svého členství ve Spolku povinni zaplatit jednorázový
vstupní příspěvek. Vstupní příspěvek platí členové na bankovní účet Spolku. Výši a
splatnost vstupního příspěvku určuje usnesením členská schůze Spolku současně
s přijetím žadatele za člena Spolku.
10. Ustanovení o výši a splatnosti vstupního příspěvku je účinné schválením členské
schůze.

11. V případě zániku členství nemá Člen Spolku právo na vrácení již zaplaceného vstupního
příspěvku.
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Čl. 6
Práva o povinnosti Členů
Člen má tato základní práva:
a) účastnit se jednání a hlasovat na členských schůzích,
b) volit a být volen do orgánů Spolku,
c) účastnit se veškeré činnosti Spolku,
d) podávat návrhy a stížnosti k činnosti Spolku,
e) využívat výsledky hospodářské činnosti Spolku,
f) být informován o činnosti a hospodaření Spolku.
Člen má tyto základní povinnosti:
a) uhradit řádně a včas stanovený vstupní příspěvek,
b) hradit řádně a včas stanovené členské příspěvky,
c) dodržovat platný právní řád, plnit ustanovení těchto stanov a veškeré další interní
předpisy Spolku,
d) plnit rozhodnutí členské schůze a výboru,
e) hájit zájmy Spolku, zájmy jeho Členů a vystupovat v souladu s cíli a zájmy Spolku,
f) sdělit Spolku údaje zapisované do seznamu členů a bez zbytečného odkladu ohlásit
jakoukoli změnu těchto údajů.
Čl. 7
Porušení členských povinností
Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající ze stanov, může výbor udělit výtku.
Člen, jemuž bylo uloženo opatření uvedené v odstavci 1, se může odvolat k členské
schůzi, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo toto opatření oznámeno. Odvolání nemá
odkladný účinek, výbor však může své rozhodnutí změnit nebo zrušit.
Člena, který hrubě nebo opětovně porušil v období jednoho roku po uložení opatření
podle odstavce 1 svoji členskou povinnost, nebo který porušil právní předpisy týkající se
činnosti Spolku či poškodil svým jednáním dobré jméno Spolku apod., může členská
schůze na návrh výboru vyloučit ze Spolku.
Řízení o uložení opatření podle odstavce 1, nebo o vyloučení podle odstavce 3, nelze
zahájit, jestliže uplynula doba jednoho roku ode dne, kdy k porušení členské povinnosti
nebo právních předpisů došlo.
Uložením opatření nebo vyloučením není dotčeno uplatnění nároku na náhradu škody,
kterou Člen v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů Spolku
způsobil.
Čl. 8
Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:
a) členská schůze a
b) výbor – statutární orgán.
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Čl. 9
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Právo zúčastnit se členské schůze mají
všichni členové Spolku. Členskou schůzi tvoří shromáždění všech Členů Spolku.
Členská schůze se koná zpravidla 2x ročně a svolává ji pověřený člen výboru (písemně,
elektronickou poštou apod.) alespoň dva týdny před datem konání. V pozvánce musí být
uveden program. Členská schůze zvolí z řad přítomných členů Spolku předsedu členské
schůze a zapisovatele členské schůze.
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Mimořádnou členskou schůzi musí výbor svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 Členů nebo
kterýkoli člen výboru. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li
takto svolána, je oprávněn ji svolat kterýkoli Člen Spolku.
Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména:
a) o vyloučení Člena,
b) o výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně termínu jejich úhrad,
c) o přijetí stanov a jejich změn,
d) o smlouvách nájemních a podnájemních,
e) o volbě a odvolání členů výboru,
f) o schválení zprávy o činnosti Spolku a záměru činnosti pro další období,
g) o zrušení Spolku s likvidací či o přeměně Spolku,
h) o způsobu majetkoprávního vypořádání při zrušení Spolku s likvidací, včetně
jmenování likvidátora,
ch) o schválení vnitřních předpisů Spolku.
Členská schůze si může vyhradit rozhodování o dalších záležitostech Spolku.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech Členů
Spolku. K přijetí rozhodnutí uvedených v odst. 3. písm. a), b), c), d), f), g), h) je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.
Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných Členů nerozhodne o hlasování
tajném. O jednání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje zvolený předseda
členské schůze a zapisovatel členské schůze.
Členské schůzi se umožňuje jednat a hlasovat per rollam. Například korespondenčně, emailem apod. Podrobnosti stanoví výbor Spolku v pokynu pro hlasování členské schůze
per rollam.
Čl. 10
Výbor
Výbor je kolektivním statutárním orgánem Spolku. Výbor je čtyřčlenný. Funkční období
člena výboru činí pět (5) let. Členové výboru ze svého středu zvolí předsedu a
místopředsedu výboru. Místopředseda výboru zastupuje předsedu výboru v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy předseda výboru není z jiného důvodu schopen
vykonávat svoji funkci.
Spolek zastupují buď všichni členové výboru společně nebo samostatně předseda
výboru nebo samostatně místopředseda výboru nebo jiný člen výboru společně s
předsedou výboru nebo místopředsedou výboru.
Výbor spravuje záležitosti Spolku mezi členskými schůzemi. Výbor vykonává usnesení
členské schůze a rozhoduje o veškerých záležitostech Spolku, s výjimkou těch, které
jsou vyhrazeny členské schůzi. Výbor předkládá členské schůzi ke schválení zprávy o
činnosti Spolku, rozpočet Spolku a záměr činnosti Spolku na další období.
Předseda výboru vede neveřejný seznam Členů Spolku. Zápisy a výmazy týkající se
členství provádí předseda výboru a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu Členů.
Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich
předseda výboru prokazatelně dozví. Seznam Členů může být veden elektronickou
formou. Další podmínky vedení seznamu Členů, včetně údajů, které jsou o Členech
evidovány, mohou být stanoveny vnitřním předpisem Spolku.
Schůzi výboru svolává jeho předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je
usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. O přijetí návrhu při
schůzi výboru sdružení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů výboru;
v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.
Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a určený zapisovatel.
Členství ve výboru zaniká:
a) písemnou rezignací adresovanou výboru,
b) úmrtím člena výboru,
c) odvoláním člena výboru členskou schůzí,
d) uplynutím funkčního období člena výboru.
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Čl. 11
Závěrečná ustanovení
Spolek vznikl původně jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, registrací Ministerstva vnitra České republiky dne 21. dubna 2005 pod č. j.
VS/1-1/60 614/05-R.
Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními
předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

