
Stanovy spolku BFC, z. s. 

 

Čl. 1  
Název, forma a sídlo 

Spolek BFC, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese, Nad Splavem 1047, Náměšť 
nad Oslavou, 675 71 

Čl. 2  
Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili vedoucí  
a instruktoři letních táborů a jiných výchovně vzdělávacích akcí primárně určených pro děti a mládež. 

Čl. 3  
Základní účel spolku  

Hlavním posláním spolku je pořádání kulturních, vzdělávacích a zotavovacích akcí, které mají vést děti 
ke komunikační zdatnosti, samostatnosti, odpovědnosti, empatii, tvořivosti, logickému myšlení  
a úctě k přírodě a světu kolem nás. 

Čl. 4  
Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména:  

1. Příprava uceleného výchovně vzdělávacího programu pro děti a mládež. 

2. Příprava, organizace a realizace dětských letních táborů. 

3. Pořádání kulturních a školících akcí (přednášky, semináře apod.). 

Čl.  5  
Členství ve spolku 

1. Členy spolku mohou být fyzické osoby (u osob mladších 18 let je třeba souhlas zákonného 
zástupce), které souhlasí se stanovami spolku a které souhlasí s cíli spolku a chtějí se podílet 
na jejich realizaci. 

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje rada spolku, na základě doporučení nejméně jednoho člena 
spolku.  

3. O přijetí za člena spolku rozhoduje rada spolku na základě následně podané písemné 
přihlášky.  

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena spolku.  

5. Dokladem členství ve spolku je písemný zápis ve formě členského průkazu.  



Čl. 6  
Zánik členství 

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, 
vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní 
třech po sobě jdoucích členských schůzí. 

Čl. 7  
Orgány spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby 

a) schválila případné změny stanov, 

b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto 
radu spolku odvolala, 

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 

d) určila koncepci činnosti spolku na další období, 

e) stanovila výši členských příspěvků, 

f) schválila rozpočet spolku na příští období, 

g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku, 

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov 

2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní 
nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku 
náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná 
členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. 

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací 
nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. 

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu 
předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, 
místopředsedu nebo pokladníka odvolat. 

6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. 
Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je 
přítomen předseda spolku. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční 
většina přítomných členů.  

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 
60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady. 

8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. 
Jeho funkční období je pětileté. Předseda je v prvním období volený všemi členy ustanovující 
schůze a v následném tj. druhém pětiletém funkčním období pouze členy rady spolku. 



Čl. 8  
Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou 
schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob, získanými granty či s příspěvky 
účastníků tábora, které se využijí pouze na přípravu a organizaci letního tábora. Případný 
přebytek se použije na přípravu dalšího ročníku a nákup táborového vybavení. Prostředky 
vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené 
účetními doklady. 

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. 

 Čl. 9  
Závěrečná ustanovení 

1. Členové přípravné rady spolku se dnem registrace spolku automaticky stávají 
jednak členy spolku a jednak členy první rady. 

2. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k 
zastupování další osobě. 

3. Každý člen spolku je oprávněn zplnomocnit jiného člena spolku, aby hlasoval 
v jeho jménu. 

4. Rokování i hlasování může probíhat i elektronickou formou. 

5.  Proti jakémukoli rozhodnutí orgánů spolku je možné podat odvolání radě. Ta 
v případě odůvodněnosti buď rozhodne o nápravě, nebo jej předloží na 
rokování členské schůzi. 

6. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

7. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 28. 7. 2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu 
do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, 601 95. 

 

 

 

 

 

Bc. Jakub Šerák  Mgr. René Šerák  Bc. Simona Klímová 
Nad Splavem 1047  Nad Splavem 1047  Jiráskova 722 
Náměšť nad Oslavou Náměšť nad Oslavou  Náměšť nad Oslavou 
 

V Náměšti nad Oslavou V Náměšti nad Oslavou  V Náměšti nad Oslavou 
dne 28. 7. 2017.  dne 28. 7. 2017.  dne 28. 7. 2017. 
 

 

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

(Podpis) 

 


