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Stanovy Klubu kaktusářů Plzeň, z.s. 
Čl. I Základní ustanovení 

Klub kaktusářů Plzeň, z.s. (dále jen „klub“), se sídlem v Plzni, Vřesínská 38, PSČ 326 00, je spolkem 
občanů, vedených společným zájmem ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. Při své činnosti se řídí 
následujícími dokumenty, seřazenými dle jejich důležitosti: 

 stanovami 
 schválenými usneseními a rozhodnutím orgánů klubu 
 dalšími zásadami a vnitřními nařízeními, které slouží k operativnímu řešení dílčích činností klubu  

Čl. II Činnost klubu 
 Cílem činnosti je společné poznávání života sukulentních a dalších exotických rostlin, jejich 
pěstování a šíření vědomostí mezi odbornou i laickou veřejností. Činnost probíhá formou aktivní 
spolupráce členů podle svých sil, schopností a možností. Je organizována a prováděna tak, aby 
zájmy jednotlivce byly v souladu se zájmy většiny a vždy ku prospěchu klubu. 
1. Vymezení hlavní činnosti: 

a. Zajišťování trvalých podmínek pro rozvoj zájmové činnosti svých členů, zejména 
pořádáním besed, přednášek, prezentací či odborných seminářů.  b. Vydávání odborných a propagačních publikací a tiskovin pro členy klubu. c. Pořádání odborných a společenských akcí pro své členy, souvisejících s náplní činnosti 
klubu. d. Při uspokojování potřeb a prosazování zájmů svých členů a při vyvíjení své činnosti 
spolupracuje s jinými organizacemi i jednotlivci v našem státě i v zahraničí. e. Pořádání akcí za účelem prezentace výsledků činnosti členů klubu. 

 
2. Vedlejší hospodářská činnost: 

a. Realizace nákupu, prodeje a zprostředkování prodeje přebytků rostlinného materiálu, 
pěstitelských potřeb a souvisejících výrobků. 

b. Vydávání a distribuce odborných a propagačních publikací a tiskovin. 
Čl. III Členství v klubu 

1. Vznik členství 
 Členem se stane občan EU, který po podání písemné přihlášky (registračního listu) zaplatil 
členský příspěvek, potvrdil souhlas se stanovami a byl přijat za člena výborem klubu (dále jen výbor).  
U nového člena je splatnost členského příspěvku v den konání členské schůze, na které mu je 
oznámeno jeho přijetí za člena klubu.   
 Každý člen má povinnost informovat výbor o jakékoliv změně kontaktních údajů uvedených 
v přihlášce, v seznamu členů, případně v adresáři členů klubu. 
 Nikdo nesmí být nucen k účasti v klubu a nikomu nesmí být bráněno z něho vystoupit.  
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 Klub vede seznam členů v elektronické podobě. Změny v seznamu jsou projednávány na 
schůzích výboru na základě nové přihlášky člena, podnětu člena o změně kontaktních údajů nebo 
zrušením členství. Změnu údajů v seznamu členů provede výborem pověřená osoba. Seznam členů 
je neveřejný. 
2.  Členství zanikne 

a. vystoupením, 
b. úmrtím, 
c. nezaplacením členského příspěvku na příslušný rok do 31. 12. stávajícího roku 
d. rozhodnutím výboru pro závažné porušení povinností či dobrých mravů, které nelze odčinit.   

Zánik členství dle bodu c) nastává automaticky bez písemného vyrozumění. Rozhodnutí o vyloučení člena dle bodu d) se doručí vyloučenému členovi písemně do 30 dnů od 
schválení výborem.  
Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí. 
 
3. Práva a povinnosti členů klubu 
 Práva a povinnosti členů klubu musí být v souladu se zásadami činnosti klubu dle Čl. II, jako 
zájmového a dobrovolného spolku. 

a.  Každý člen klubu má právo podílet se na činnosti klubu, spolurozhodovat o činnosti a 
hospodaření klubu, má právo volit a je-li starší 18 let také být volen do orgánů klubu. Dále 
má právo podávat návrhy, dotazy a stížnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí klubu, 
vztahuje-li se požadované vysvětlení do rozsahu kompetencí příslušného orgánu, a utvářet 
specializované zájmové skupiny v rámci stanov klubu. 

b.  Členové mají povinnost řídit se stanovami klubu, respektovat rozhodnutí orgánů klubu, platit 
ve stanovené lhůtě členské příspěvky, chránit majetek klubu a vystříhat se všeho, co by 
narušovalo pravidla občanského soužití v rámci klubu nebo poškozovalo klub a jeho činnost 
ve vztahu k jiným subjektům. 

Čl. IV Sídlo klubu a adresa 
1. Sídlo klubu 

   Sídlem spolku je se souhlasem adresáta adresa jeho předsedy, uvedená již v záhlaví těchto 
stanov a to Vřesínská 38, Plzeň, PSČ 326 00. Členské schůze se uskutečňují v prostorách 
pronajatých, případně zapůjčených k tomu účelu. 
2. Změna sídla klubu  
  Nově zvolený předseda je garantem provedení změny sídla klubu, uvedeného v záhlaví těchto 
stanov formou jejich změny a změny v systémech, ve kterých je adresa klubu evidována, formou 
registrace nových stanov na Ministerstvu vnitra ČR. 
  Odstupující předseda, případně místopředseda, při změně spolupracuje, zejména poskytnutím 
relevantních informací, směřujících ke splnění bodů 1. a 2. tohoto článku. 

Čl. V Orgány klubu 
1. Výroční členská schůze (VČS) 
 Výroční členská schůze je shromážděním členů a nejvyšším orgánem klubu. Je svolávána 
výborem 1x za rok, zpravidla po účetním ukončení fiskálního roku.  
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Jejím cílem je projednání a schválení zejména: 
 výsledků hospodaření a činnosti klubu za uplynulý rok, 
 plánu činnosti a rozpočtu klubu na další rok, 
 zprávy revizní komise, 
 volba statutárních orgánů, 
 změny stanov, 
 výše členských příspěvků pro příští období, 
 dalších záležitostí, na nichž se v úvodu jednání VČS usnese. 

 
 V případě mimořádné potřeby může výbor, revizní komise nebo členská schůze třetinou všech 
členů svolat mimořádnou členskou schůzi (dále jen MČS) se stejnými pravomocemi jako VČS. 

Pokud není probíhající VČS rozhodnuto jinak, volí se každý 3. rok výbor klubu a revizní komise. 
 Program a procesy jednání VČS jsou schvalovány v jejím úvodu. 
 VČS je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů. Správnost a 
úplnost listiny přítomných a počet přítomných členů ověří mandátová komise. K platnosti usnesení 
stačí nadpoloviční většina přítomných členů. Hlasování může být veřejné, nebo tajné, podle návrhu 
předsedajícího, pokud nebude odsouhlaseno nadpoloviční většinou přítomných členů jinak. Každý 
člen má jeden hlas.  
 Do 30 dnů od skončení VČS zajistí výbor vyhotovení zápisu. Zápis je uložen v sídle klubu a 
v knihovně klubu a členové do něj mohou nahlédnout na vyžádání.  

2. Členská schůze 
 Členská schůze slouží k informování členů klubu o běžných organizačních opatřeních, návrzích 
a věcech, souvisejících s činností klubu. Další částí schůze je zpravidla odborná přednáška. Členská 
schůze nesmí rozhodovat ve věcech, které spadají do výlučné pravomoci VČS, případně MČS.  
 

3. Revizní komise 
 Je nejméně tříčlenná. Její členy volí VČS na období 3 let, pokud nerozhodne VČS nadpoloviční 
většinou jinak. Členové komise si ze svého středu následně zvolí předsedu.  
 Revizní komise dohlíží, zda jsou záležitosti klubu řádně vedeny a vykonává-li klub činnosti 
v souladu se stanovami a právními předpisy. 
 Je povinna nejméně jednou ročně zrevidovat finanční hospodaření, tj. provést kontrolu vedení 
účetnictví a účetní kontrolu majetku. 
 Má právo kontrolovat činnost výboru, všech funkcionářů i jednotlivých členů. Za svou činnost 
odpovídá pouze VČS, které předkládá jednou ročně zprávu o činnosti komise. Nenahrazuje plnění 
povinností členů výboru. Nadpoloviční většinou členské schůze jí může být uložen revizní úkol mimo 
vlastní iniciativu. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů klubu a požadovat od členů 
orgánů klubu vysvětlení. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu 
výbor klubu, v případě jeho nečinnosti nejbližší členskou schůzi. 
 Řeší spory mezi členy klubu, případně mezi členy klubu a výborem. 
 V případě rezignace nebo odvolání výboru řídí klub do doby zvolení výboru nového. Nový výbor 
musí být zvolen nejpozději do 3 měsíců od rezignace nebo odvolání odstupujícího výboru.  Členové 
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revizní komise mají právo zúčastňovat se schůzí výboru a předkládat mu doporučení. Členství 
v revizní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru klubu. 
 Výbor klubu ani jiný orgán, mimo VČS a MČS, nesmí členy revizní komise odvolat. 
4. Výbor 
 Výbor je standardně devítičlenným kolektivním statutárním orgánem (minimálně však 5 členným), který organizačně a odborně spravuje všechny další záležitosti klubu, jež nejsou ve výlučné 
pravomoci VČS. Řídí se platnými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními VČS. O své činnosti podává zprávu VČS. Tvoří ho předseda, dva místopředsedové, hospodář a ostatní členové výboru.  
 O záležitostech klubu rozhoduje výbor ve sboru. Je schopen se usnášet a rozhoduje za 
přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Každý člen výboru má jeden hlas a vykonává funkci 
osobně. Může však pro jednotlivý případ písemně zmocnit jiného člena výboru, aby za něho při jeho 
neúčasti hlasoval. Rozhodnutí výboru je platné, pokud pro je nadpoloviční většina členů výboru. 
V případě sudého počtu členů výboru a nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy.  
 Dispoziční právo s finančními prostředky klubu má samostatně hospodář do výše 5.000,- Kč, 
nad uvedený limit ve dvojici s předsedou nebo místopředsedou. V odůvodnitelných případech může 
s finančními prostředky nakládat i předseda ve dvojici s jedním z místopředsedů nebo oba 
místopředsedové ve dvojici.  
 Předseda a místopředsedové jsou oprávněni spolupodepisovat smlouvy a další dokumenty 
zavazující klub vůči jiným subjektům rovněž vždy ve dvojici. 
 

a. Volby výboru 
 Členy výboru volí VČS na období 3 let, pokud nerozhodne VČS nadpoloviční většinou jinak. Na 
nejbližší ustavující schůzi zvoleného výboru je nově zvolenými funkcionáři volen předseda a dva 
místopředsedové tajnou volbou, pokud není dohodnuto většinou výboru jinak. Podle potřeby jsou 
rozděleny další funkce ostatním členům výboru. 
 Následující plánovaná členská schůze musí být jmenovitě s volbou předsedy, místopředsedů a 
ostatních funkcí členů výboru seznámena. 
 b.     Odstoupení výboru nebo jeho funkcionáře 
 Funkční období výboru končí uplynutím období, na něž byl zvolen. V případě odstoupení nadpoloviční většiny výboru před ukončením funkčního období odstupující předseda informuje o této skutečnosti členy revizní komise a nejbližší členskou schůzi. 
 Člen výboru může odstoupit z funkce i před uplynutím mandátu. V případě rezignace některého 
ze členů výboru, anebo v případě nižšího počtu členů ve výboru než je 9, může výbor kooptovat 
jiného člena klubu do výboru na dobu do nejbližší VČS, která jeho mandát potvrdí nebo zamítne. 
Tento postup je možný jen pokud počet členů výboru neklesne pod 5 členů. Pokud se tak stane, je 
třeba bez zbytečného odkladu svolat MČS. 

c. Odvolání výboru nebo jeho funkcionáře. 
 Členská schůze může na návrh revizní komise odvolat výbor klubu nebo jeho člena 
nadpoloviční většinou všech členů klubu pro činnost, která se neslučuje se zájmy a cíli klubu. 
 Ze stejného důvodu může být členskou schůzí nadpoloviční většinou všech členů klubu odvolán 
na návrh výboru nebo revizní komise kterýkoliv člen výboru. 
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d.  Komise 
 K co nejlepšímu zvládnutí náročnějších úkolů může výbor ustavit speciální komisi pro řešení 
nebo realizaci konkrétních záležitostí nebo cílů klubu. 

e. Čestní členové  
 Za léta aktivní činnosti jsou v klubu známí členové, kteří se o klub zvlášť významně zasloužili 
nebo jsou uznávanými pěstiteli a znalci rostlin. Za své zásluhy nebo pro odborné znalosti mohou být 
zvoleni za tzv. čestné členy. Návrh na čestné členství podává výbor nebo revizní komise, schvaluje 
VČS. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, mohou mu však být přiznány další 
výhody, jako např. zproštění platby členských příspěvků, vstupného na klubové akce apod.  

Čl. VI Svolávání akcí 
 Svolávání VČS případně MČS s jejím programem je členům sděleno e-mailem, oznámením na 
internetových stránkách, v případě nutnosti i písemně. Není-li VČS schopna se usnášet, musí být ve 
lhůtě do patnácti dnů svolána stejným způsobem náhradní VČS se stejným programem, která je 
usnášeníschopná již při účasti jedné třetiny všech členů. Ta se musí konat nejpozději do 3 měsíců od 
termínu řádné VČS. Náhradní VČS má stejné pravomoci jako VČS, ale nemůže hlasovat o změně 
stanov klubu, není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Data a program ostatních členských 
schůzí, schůzí výboru a dalších akcí jsou sděleny prostřednictvím webových stránek, ústně na 
členských schůzích případně v klubovém zpravodaji. 
 Výbor klubu je povinen svolat MČS s pravomocemi VČS mimo program dle předcházejícího 
odstavce z podnětu alespoň jedné třetiny všech členů klubu, případně dle ustanovení těchto stanov. 
 Místa a čas schůzí klubu, schůzí výboru a jiných akcí se určí tak, aby pokud možno co nejméně 
omezovaly možnosti členů se jich účastnit. 
 Na usnesení orgánů klubu, která se příčí dobrým mravům nebo mění stanovy tak, že jejich 
obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., se hledí, jako by nebyla přijata. 
 

Čl. VII Zásady hospodaření 
 Klub hospodaří s vlastními prostředky podle svého uvážení a v souladu s obecně platnými 
předpisy pro právnické osoby. K nakládání s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu jsou 
oprávněni pověření členové výboru dle ustanovení Čl. V, bodu 4. 
 Prostředky tvoří členské příspěvky, výnosy z činnosti klubu, dotace a dary. Zisk z činnosti klubu 
lze použít pouze pro hlavní spolkovou činnost. 
 S ohledem na hospodaření roku předloží VČS výbor klubu návrh na rozpočet pro rok další. 
Pokud v průběhu roku vzniknou důvody k významnějšímu překročení některé položky rozpočtu, 
projedná předseda výboru tuto potřebu ve výboru, a ten rozhodne o řešení. 
  Zpracování účetnictví, účetních a statistických výkazů, daňových přiznání a ostatní daňové 
agendy může být, po odsouhlasení výborem, pověřen externí dodavatel.  
 

Čl. VII Řešení sporů 
 Spory mezi členy klubu, mezi členy klubu a výborem, případně odvolání člena proti vyloučení 
řeší revizní komise. Pokud není spor ukončen smírem, rozhoduje na návrh revizní komise hlasováním 
členská schůze. 
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 Považuje-li člen rozhodnutí některého z orgánu klubu za nezákonné, nebo odporující těmto 
stanovám, může podle §§  258 – 261 zákona č. 89/2012 Sb. požádat soud o jeho zrušení. 

Čl. VIII Zánik klubu 
 Klub může zaniknout usnesením VČS nebo MČS o dobrovolném rozpuštění, nebo sloučením 
s jiným sdružením občanů, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra, případně soudu.  
 Při zániku klubu se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik usnesením výroční nebo 
mimořádné členské schůze, provede majetkové vypořádání podle zásad schválených VČS případně 
MČS schůzí revizní komise. Jde-li o zánik rozhodnutím ministerstva vnitra nebo soudu, provede 
majetkové vypořádání určený likvidátor. 

Čl. IX Závěrečná ustanovení 
 Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se klub ustanoveními zejména § 214 a 
následujícími §§ týkajícími se spolků dle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.  
 Stanovy jsou vyhotoveny ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží Rejstříkový soud v Plzni a další je 
uložen v sídle klubu a v knihovně klubu. Nabývají platnosti jejich registrací u rejstříkového soudu.  

Čl. X Historie změn 
Verze Zpracoval Revidoval Schváleno VČS příp. MČS  Registrace MV Či. MV 
1.0 Pytlík Výbor klubu 14.06.1990 23. 5. 1990 VSP/1-1625/90-R 
2.0 Musil, Sladký Výbor klubu 08.09.2016   
      
      
 
V Plzni dne 08. září 2016 


