
Stanovy spolku Centrum Ententyky, z. s. 

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Název spolku: Centrum Ententyky, z. s. 

1.2. Sídlo: Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna 

2. Právní postavení spolku 
2.1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, nepolitický, sdružuje členy na základě společného zájmu. 

2.2. Spolek je samostatnou právnickou osobou. 

3. Cíle činnosti spolku 
3.1. Základní cíle 

3.1.1. Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. V rámci své čin-
nosti se spolek orientuje především na provozování rodinného centra a organizování programů. 

3.1.2. Posilovat hodnoty rodiny, úlohu rodičů a mateřské role ženy ve společnosti a vyvářet protiváhu 
konzumnímu způsobu trávení volného času. 

3.1.3. Pomoc mladým rodinám v jejich nové roli rodičů. 

3.1.4. Pořádat pro veřejnost akce, které podporují komunitní rozvoj. 

3.1.5. Být přirozeně otevřeným společenstvím, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, 
osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině 
lidí. 

3.1.6. Poskytovat společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Pomáhat nalézat nové přátele, 
učit rodiny využívat volný čas.  

3.1.7. Přispívat k rozvoji občanské společnosti. 

3.1.8. Spolupracovat s jinými organizacemi a s orgány státní správy a samosprávy. 

3.1.9. V rámci možností si opatřovat finanční prostředky na naplňování svých cílů. 

3.1.10. Vytvářet prostor pro neformální vzdělávání dětí a dospělých. 

3.1.11. Zapojovat seniory do aktivního života a podporovat mezigenerační dialog. 

3.1.12. Podporovat lidové a folklórní tradice typické pro region, ve kterém spolek působí.  

3.2. Vedlejší cíle 

3.2.1. Pořádání kroužků pro děti, na jejichž vedení se podílí samotní rodiče, odborní lektoři, či osoby 
k tomu vyškolené. 

3.2.2. Spolupráce s neziskovými organizacemi i státními zařízeními podobného zaměření. 

3.2.3. Organizování zájmových, vzdělávacích, sportovních a zábavních aktivit pro rodiče s dětmi, tee-
nagery i seniory. 

3.2.4. Organizování bazarů. 



3.2.5. Pořádání společných výletů, exkurzí a jiných akcí. 

3.2.6. Zajištění hlídaní dětí. 

3.2.7. Zajištění a pořádání kulturních a společenských akcí. 

3.2.8. Zajištění a pořádání folklórních akcí a akcí podporujících lidové tradice. 

3.2.9. Pořádání aktivit pro rodiny, děti a ostatní. Pořádání letních táborů a víkendových pobytů. 

3.2.10. Zajištění konzultací a poradenství pro seniory, pořádaní akcí vedoucích ke zlepšení mezigenerač-
ních vztahů. 

3.3. Ostatní 

3.3.1. Spolek je financovaný z příspěvků státní správy a samosprávy, nadací, získaných darů a zvlášt-
ních vedlejších činností. Získává finanční a věcné prostředky sbírkami, iniciací sponzoringu a na 
základě podpořených projektů v grantovém a dotačním řízení státních a soukromých organizací 
v tuzemsku i zahraničí. Za tímto účelem spolupracuje se společnostmi, nadacemi, nadačními 
fondy a organizacemi, které mají shodné cíle a zaměření a koordinuje s nimi prostřednictvím do-
hod a smluv společné aktivity. 

3.3.2. Spolek vyvíjí k naplnění svých cílů rovněž účelnou hospodářskou činnost. V rámci této činnosti 
může zakládat obchodní společnosti či zájmové spolky, a to buď samostatně nebo společně s ji-
nými právními subjekty v souladu s platnými zákony. 

4. Členství 
4.1. Výkonná rada spolku vede neveřejný seznam všech členů spolku, a to v písemné i elektronické po-

době, která slouží jako záloha dat. Údaje ze seznamu členů spolku jsou využívané pro potřeby inter-
ního chodu spolku. Dále pak jsou údaje zpracovávané za účelem splnění nezbytných právních povin-
ností. Za zpracování, evidenci, ochranu a bezpečné uložení těchto výkazů je zodpovědná výkonná 
rada. Člen spolku svým členstvím ve spolku uděluje spolku podle Zákona o ochraně osobních údajů 
v platném znění a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (známé 
pod zkratkou GDPR) v platném znění souhlas se zpracováním osobních údajů, a to i po dobu jed-
noho roku od zániku členství. Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných právních povinností 
se vážou zákonem stanovené skartační lhůty. Do seznamu členů se zapisují tyto údaje: jméno, pří-
jmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefon a den vzniku a zániku člen-
ství ve spolku. Do seznamu se zapisují i další údaje, pokud s tím člen spolku souhlasí. Jeho součástí je 
také evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů. Do seznamu se zapíše bez zbytečného od-
kladu také změna zapisovaných údajů. Výkonná rada spolku je povinna na žádost člena spolku umož-
nit mu nahlédnout do té části seznamu, která se týká jeho osoby a vydat mu bez zbytečného odkladu 
potvrzení o jeho členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Člen spolku je povinen oznámit výkonné 
radě bez zbytečného odkladu všechny změny zapisovaných údajů týkajících se jeho. Podrobnosti týka-
jící se GDPR jsou upraveny interní směrnicí. 

4.2. Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku, projeví 
aktivní zájem o práci ve spolku a zaplatí členský příspěvek, pokud je stanoven. 

4.3. Pokud je členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí 
jiného zástupce. Právnická osoba je pro účely spolku považována za řádného člena s jedním hlasem. 

4.4. Spolek má tři druhy členství: řádné členství, členství nezletilých a čestné členství. 



4.5. Společná práva a povinnosti pro všechny členy spolku 

4.5.1. O členství ve spolku dostane člen na vyžádání potvrzení. Podobu tohoto potvrzení stanoví vý-
konná rada. 

4.5.2. Členové mají právo podílet se na činnosti spolku. 

4.5.3. Členové mají právo obracet se na orgány spolku s podněty a žádostmi a žádat k nim vyjádření. 

4.5.4. Členové mají právo být informování o činnosti spolku. 

4.5.5. Členové mají povinnost dodržovat stanovy spolku, stejně jako ostatní dokumenty schválené 
členskou schůzí. 

4.5.6. Členové mají povinnost podporovat plnění cílů spolku. 

4.5.7. Členové mají povinnost chránit majetek spolku. 

4.6. Řádné členství  

4.6.1. Řádným členem může být pouze dospělá osoba starší 18 let. 

4.6.2. O členství rozhoduje výkonná rada na základě podané přihlášky.  

4.6.3. Řádný člen je povinen platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném členskou schůzí.  

4.6.4. Řádný člen má právo účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, volit a být volen do orgánů 
spolku. 

4.6.5. Řádný člen má povinnost svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku. 

4.6.6. Řádné členství zaniká: zánikem spolku, úmrtním člena, u právnické osoby jejím zrušením, pí-
semným oznámením člena výkonné radě, nezaplacením členského příspěvku v termínu stanove-
ném členskou schůzí, vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze. 

4.7. Členství nezletilých 

4.7.1. Nezletilým členem může být pouze fyzická osoba mladší 18 let. 

4.7.2. O členství rozhoduje výkonná rada na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezleti-
lého člena. 

4.7.3. Nezletilý člen má právo účastnit se valné hromady jako host. Nemá právo hlasovat. 

4.7.4. Členství zaniká: zánikem spolku, úmrtním člena, písemným oznámením zákonného zástupce 
člena radě, dovršením 18 let věku, vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze. 

4.8. Čestné členství 

4.8.1. Statut čestného členství je určen členům spolku, kteří se svou činností významně zasloužili o pl-
nění jeho cílů. Čestným členem se může stát i osoba, která není členem spolku, ale významně se 
o něj zasloužila, případně vykonává činnost, která je blízká cílům spolku. 

4.8.2. Čestné členství schvaluje členská schůze na návrh výkonné rady. 

4.8.3. Čestný člen může být zároveň řádným členem, pokud splní podmínky stanovené pro řádné člen-
ství. 

4.8.4. Čestný člen má právo účastnit se členské schůze jako host. Nemá právo hlasovat, pokud není 
zároveň řádným členem. 



4.8.5. Čestné členství zaniká: zánikem spolku, úmrtním člena, u právnické osoby jejím zrušením, pí-
semným oznámením člena radě, vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze. 

4.9. Člen může být usnesením členské schůze vyloučen pouze z důvodu závažného porušení stanov, z dů-
vodu zvlášť hrubé nekázně, ohrožení nebo porušení dobré pověsti spolku nebo závažného porušení 
právní povinnosti při výkonu členství nebo funkce ve spolku, pokud jsou tato jednání nepřijatelná pro 
další existenci členství. Člen nemusí být vyzýván k nápravě. 

5. Orgány spolku 
5.1. Členská schůze 

5.1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové 
spolku.  

5.1.2. Členskou schůzi svolává předseda výkonné rady spolku minimálně jednou za kalendářní rok. 
V případě, že předseda výkonné rady není schopen vykonávat svoji funkci déle jak 30 dnů, je 
oprávněn členskou schůzi svolat místopředseda výkonné rady spolku. Pozvánka na členskou 
schůzi musí být vyvěšena na vývěsní ploše spolku a na webových stránkách spolku nejpozději 14 
kalendářních dní před samotným datem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat 
místo, čas a pořad zasedání. Předseda výkonné rady spolku je povinen svolat členskou schůzi, 
pokud je mu doručena písemná žádost o její svolání podepsaná minimálně třetinou řádných 
členů spolku nebo pokud o to požádá kterýkoli člen výkonné rady a to do 30 kalendářních dnů 
od doručení této žádosti. Písemná žádost o svolání členské schůze musí obsahovat pořad zase-
dání. V opačném případě je předseda výkonné rady spolku oprávněn vyzvat k doplnění žádosti. 
Lhůta pro svolání členské schůze je v tomto případě 30 kalendářních dnů od přijetí doplněné 
žádosti o svolání členské schůze. 

5.1.3. V případě, že klesne počet členů výkonné rady na nulu, je třetina řádných členů spolku opráv-
něna svolat členskou schůzi tak, že pozvánka bude vyvěšena alespoň 14 kalendářních dní před 
samotným datem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání. 
Pořad zasedání musí obsahovat volbu členů výkonné rady. 

5.1.4. Členskou schůzi vede předsedající, kterým je předseda výkonné rady spolku, nebo jím pověřený 
zástupce. 

5.1.5. Členská schůze rozhoduje veřejným hlasováním. Každý řádný člen má jeden hlas. V případě 
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. 

5.1.6. K rozhodnutí o stanovách a jejich změnách je nutný souhlas dvou třetin řádných členů přítom-
ných na členské schůzi.  

5.1.7. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení se přijímá větši-
nou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. 

5.1.8. Z jednání členské schůze se pořídí prezenční listina, obsahující jména a podpisy všech zúčastně-
ných řádných členů. Tato prezenční listina je součástí zápisu. 

5.1.9. Předsedající členské schůze konstatuje, zda členská schůze je či není usnášeníschopná, určí zapi-
sovatele, předloží návrh na ověřovatele zápisu a předkládá členské schůzi návrh programu. 

5.1.10. Členská schůze schvaluje ověřovatele a program. Následně dle programu schvaluje jednotlivé 
body usnesení, tato usnesení zaznamená zapisovatel do zápisu. 

5.1.11. Pokud některý účastník členské schůze nesouhlasí s konkrétním usnesením, má právo, aby jeho 
nesouhlas byl zaznamenán. To jej ale nezbavuje povinnosti usnesení plnit. 



5.1.12. Zápis z členské schůze kontroluje ověřovatel, jeho správnost stvrdí svým podpisem. Zápis dále 
podepisuje zapisovatel a přesedající členské schůze. 

5.1.13. Výkonná rada zajistí publikování zápisu na webových stránkách a v příslušném veřejném rej-
stříku. 

5.1.14. Členská schůze zejména: 

5.1.14.1. Rozhoduje o změnách stanov spolku; 

5.1.14.2. Schvaluje směrnice spolku, které detailně popisují činnosti a postupy v konkrétních situacích; 

5.1.14.3. Volí a odvolává členy výkonné rady; 

5.1.14.4. Projednává a schvaluje výroční zprávu spolku; 

5.1.14.5. Projednává a schvaluje zprávu o hospodaření spolku; 

5.1.14.6. Projednává a určuje úkoly spolku pro příslušné období; 

5.1.14.7. Rozhoduje o výši a termínu plateb členských příspěvků;  

5.1.14.8. Rozhoduje o zrušení spolku s likvidací; 

5.1.14.9. Rozhoduje o sporu o výklad těchto stanov. 

5.1.15. Členská schůze rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických pro-
středků. Podobu tohoto rozhodování stanoví směrnice schválená členskou schůzí. 

 

5.2. Výkonná rada 

5.2.1. Je statutárním orgánem spolku a zabezpečuje jeho činnost. 

5.2.2. Rozhoduje o záležitostech spolku ve sboru. Je usnášeníschopná za přítomnosti nebo jiné účasti 
většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. V případě rovnosti je rozhodující 
hlas předsedy výkonné rady spolku. Člen výkonné rady vykonává funkci osobně, je však opráv-
něn zmocnit pro jednotlivé případy jiného člena výkonné rady, aby za něho při jeho neúčasti 
hlasoval. Výkonná rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 
technických prostředků. 

5.2.3. Je tříčlenný orgán, který je tvořen předsedou a dvěma místopředsedy.  Každý člen výkonné rady 
jedná za spolek samostatně, ledaže výše jednotlivého závazku přijímaného spolkem přesáhne 
částku 100.000 Kč, kdy jednají všichni členové výkonné rady společně. 

5.2.4. Je volena členskou schůzí, včetně jednotlivých funkcí jejich členů. Volební období výkonné rady 
je pětileté. Opakovaná volba je možná. 

5.2.5. Členové výkonné rady mohou být v pracovněprávním vztahu ke spolku. 

5.2.6. Je z hlediska pracovněprávních vztahů vedoucím spolku. 

5.2.7. Může pro zajištění činnosti spolku uzavírat pracovněprávní vztahy. 

5.2.8. Pořizuje o svých rozhodnutích zápis. 

5.2.9. V průběhu volebního období může jeden, nebo více členů výkonné rady odstoupit z funkce. 
Toto odstoupení musí být v písemné formě doručeno předsedovi. Pokud odstupuje z funkce 
místopředseda, rozhodne zbytek členů výkonné rady, jestli bude svolána mimořádná členská 
schůze nebo proběhne členská schůzce v řádném termínu. Pokud odstupuje předseda nebo 



libovolní dva členové rady, je předseda povinen svolat členskou schůzi do 30 kalendářních dnů 
od doručení tohoto odstoupení. Odstupující člen je povinen vykonávat svou funkci do doby, 
než bude na jeho místo zvolena jiná osoba, nejdéle však 60 kalendářních dnů od doručení od-
stoupení. 

5.2.10. Výkonná rada zejména 

5.2.10.1. Sestavuje roční rozpočet; 

5.2.10.2. Koordinuje činnost spolku; 

5.2.10.3. Navrhuje a předkládá ke schválení členské schůzi výši členských příspěvků, vnitřní předpisy, 
směrnice a změny stanov; 

5.2.10.4. Předkládá členské schůzi návrhy na činnost spolku v období do další členské schůze; 

5.2.10.5. Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření spolku a výroční zprávu; 

5.2.10.6. Aktivně vyhledává nové dárce a podílí se na vytváření nových fundraisingových projektů a za-
jišťuje komunikaci s dárci; 

5.2.10.7. Zajišťuje veškerou zákonnou a smluvní agendu. 

6. Zásady hospodaření 
6.1. Spolek je neziskovou organizací 

6.2. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem 

6.3. Zdroji majetku jsou 

6.3.1. Dary a příspěvky fyzických a právnických osob; 

6.3.2. Výnosy majetku spolku; 

6.3.3. Příjmy z vedlejší činnosti; 

6.3.4. Příjmy z veřejných rozpočtů; 

6.3.5. Členské příspěvky; 

6.3.6. Granty a dotace. 

6.4. O konkrétních výdajích spolku rozhoduje výkonná rada, přičemž rozlišuje mezi výdaji na podporu 
cílů spolku a výdaji na správu spolku. 

6.5. Finanční prostředky jsou v míře nezbytné, jejíž výši stanoví výkonná rada, uloženy v pokladně spolku. 
Ostatní prostředky jsou uloženy na samostatném účtu u peněžního ústavu. 

7. Zrušení a zánik spolku 
7.1. O zrušení spolku rozhoduje členská schůze. O zrušení spolku je členská schůze oprávněna rozhod-

nout, pokud se členské schůze účastní alespoň dvě třetiny všech řádných členů spolku. Pokud se na 
členskou schůzi, na jejímž programu je hlasování o zrušení spolku nedostaví alespoň dvě třetiny všech 
řádných členů spolku, bude svolána nová členská schůze, která je oprávněna hlasovat o zrušení spolku 
v jakémkoliv počtu řádných členů. 

7.2. Pokud počet členů výkonné rady klesne na jednoho či méně, a není na členské schůzi zvolena vý-
konná rada tak, aby byli zvoleni alespoň dva ze tří členů výkonné rady, ruší se spolek uplynutím 



devadesáti kalendářních dnů od členské schůze, na jejímž pořadu zasedání byla volba výkonné rady. 
Návrh na výmaz spolku je v tomto případě oprávněn podat kterýkoliv člen spolku. 

7.3. Majetkovou likvidaci provede likvidátor, kterého zvolí členská schůze současně s rozhodnutím o zru-
šení spolku. Likvidační zůstatek bude přednostně nabídnut obci Heršpice. Nepřijme-li obec nabídku 
do 2 měsíců, nabídne likvidátor likvidační zůstatek spolku s účelem obdobným. 

7.4. Spolem zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. 

 

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 22. června 2021 k, jejíž konání je potvr-
zeno zápisem ze dne 22. června 2021. Znění těchto stanov je účinné od 22.června 2021. 

 

 

 

 

Ing. Jakub Hala 

Předseda výkonné rady  
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