
STANOVY 

zapsaného spolku 

”Spolek výběrové kávy” 

(znění podle zákona č.89/2012 Sb.) 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku zní „Spolek výběrové kávy z.s.“ (dále jen „Spolek“). 

2. Sídlo Spolku je na adrese: Fonovická 71, 742 83, Klimkovice - Václavovice 

3. Spolek je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací. 

4. Spolek je samostatnou právnickou osobou. 

5. Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci 

republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu a s ostatními 

organizacemi. 

Článek II. 

Účel Spolku 

1. Účelem Spolku je 

• sdružování zájemců o výběrovou kávu, 

• organizace národní baristické soutěže Barista roku, 

• možnost organizace dalších baristických soutěží na národní úrovni, tedy Cup Tasting, 

Brewers Cup, Coffee in Good Spirits a Latté Art  

• propagace výběrové kávy, 

• spolupráce se školními a edukačními zařízeními  

 

Článek IIa. 

Cíle a činnosti Spolku 

1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu 

jeho členů. 

2. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

• šíření povědomí o výběrové kávě, 



• organizace národních soutěží 

• získávání finančních prostředků nezbytných pro činnost Spolku formou jednání se 

sponzory, 

• praktické spolupráce s jinými ostatními organizacemi, 

• organizace členských schůzí, 

• další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze, 

 

Článek III.  

Členství  

1. Členy Spolku mohou být fyzické nebo právnické osoby, které: 

• jsou starší 18 let, 

• souhlasí s cíli Spolku, 

• měsíčně nebo ročně přispívají určitou částkou k chodu spolku 

 

    2.  Členství ve Spolku vzniká dnem přijetí za člena schválením Výborem Spolku, která o 

jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Pro přijetí člena je potřeba nadpoloviční 

souhlas členů Výboru Spolku, a dále po zaplacení členského příspěvku. 

 

   3.   Člen spolku má právo: 

• účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním 

• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku, 

• podílet na stanovování cílů a forem činnosti Spolku, 

• podílet se na praktické činnosti Spolku, 

• člen nabývá hlasovacího práva po šesti měsících řádného placení členského příspěvku 

 

   4.    Člen Spolku má povinnost: 

• dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku, 

• aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které 

by byly v rozporu se zájmy Spolku, 

• aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich 

práce. 

• platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí podle příslušných kategorií 

 

    5.   Členství zaniká: 

• úmrtím, 

• dobrovolným vystoupením ze spolku, 



• rozhodnutím členské schůze o vyloučení, 

• při nezaplacením členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovení Výborem ve 

výzvě k zaplacení, a to posledním dnem stanovené lhůty, §239/2 

• zánikem Spolku 

 

    6.   Seznam členů: 

• Spolek vede seznam členů. Člen je do seznamu členů zapsán do 30 dnů po jeho přijetí 

za člena Spolku. V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, jeho bydliště, datum 

přijetí za člena, telefonní číslo a emailová adresa. Po ukončení členství je člen ze 

seznamu členů vymazán. 

• Za vedení seznamu členů odpovídá Předseda Spolku. 

• Seznam je pro členy přístupný v sídle Spolku po předchozí dohodě. Pracovat s údaji 

v seznamu může pouze předseda Spolku. Třetím osobám seznam členů není 

zveřejňován. 

 

Článek IV.  

Orgány Spolku 

    1.   Orgány Spolku jsou: 

• Členská schůze  

• Výbor Spolku  

    2.   Každý člen má při jednání orgánu spolku, jehož je členem, jeden hlas. 

    3.   Výbor může přijmout rozhodnutí hlasováním per rollam (korespondenční hlasování).         

Hlasování per rollam členské schůze se nepřipouští. 

 

Článek V. 

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů s hlasovacím právem – členská 

schůze. Členskou schůzi svolává výbor spolku na žádost kteréhokoliv člena spolku, 

jinak jednou za rok, a to nejméně 14 dní před konáním členské schůze elektronickou 

pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách spolku nebo zasláním na e-mailové 

adresy členů spolku. V oznámení musí být uvedeno především datum konání členské 

schůze, místo konání a program jednání 

 

2.  Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

• schvaluje zásady rozvoje Spolku, určuje hlavní zaměření spolku, projednává a 

schvaluje všechny otázky týkající se programu a činnosti spolku 

• schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov, 



• volí a odvolává členy výboru spolku, projednává zprávy výboru o činnosti spolku, 

rozhoduje o odměnách členů výboru 

• schvaluje členské příspěvky a jejich výši, 

• schvaluje rozpočet Spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok, 

• bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za předchozí 

kalendářní rok, 

• rozhoduje o zániku Spolku, včetně způsobu vypořádání práv, závazků a majetku spolku 

 

    3.  Jednání členské schůze řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru. Na začátku 

každého jednání členské schůze je zvolen zapisovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů. O 

každém jednání je pořízen zápis, jehož podstatnou náležitostí jsou zejména údaje prokazující 

usnášeníschopnost členské schůze, údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a 

výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Přílohu k zápisu tvoří zejména listina 

přítomných s jejich podpisy. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy včetně 

písemných podkladů k jednání jsou uloženy u předsedy výboru. 

 

    4.   Jednání členské schůze s právem hlasovat se může účastnit zástupce člena spolku pouze 

v případě, že je vybaven úředně ověřenou plnou mocí člena spolku udělenou speciálně pro 

konkrétní jednání členské schůze. 

 

    5.  Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina k hlasování 

oprávněných členů. V případě, že se na členské schůzi nesejde usnášeníschopný počet členů 

dle tohoto odstavce, je výbor spolku oprávněn svolat do 14 dnů schůzi novou, která je 

usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných k hlasování oprávněných členů. 

 

    6.   Veškerá rozhodnutí se přijímají hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 

nadpoloviční většiny všech členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. 

 

Článek VI.  

Výbor Spolku 

1. Výbor je statutárním orgánem spolku a řídí činnost spolku. Členem výboru může být 

pouze fyzická osoba. 

2. Výbor má 3 členy, tvoří jej předseda a dva členové. Za výbor jedná předseda, kterého 

volí členové výboru ze svého středu. Předseda zastupuje spolek navenek a je oprávněn 

jednat jeho jménem samostatně, v případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje jím 

pověřený člen výboru. 

3. Členové výboru jsou voleni na funkční období dvou ( 2 ) let. Členem výboru může být 

pouze osoba, která je členem spolku. 

4. Závazek k výkonu funkce ve výboru spolku je závazkem osobní povahy a člen 

voleného orgánu se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce. Může se však 



nechat zastoupit zmocněncem při jednotlivých, konkrétně určených právních jednáních 

provozní povahy. 

5. Členové výboru se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát za rok. Zasedání výboru 

svolává předseda. 

6. Výbor: 

- předkládá členské schůzi zprávu o činnosti spolku; 

- vykonává činnost dle pokynů členské schůze; 

- vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy týkající se členství 

osob ve spolku; 

- vymáhá plnění povinností uložených členům spolku; 

- volí předsedu z řad svých členů; 

- připravuje podklady pro jednání členské schůze; 

- rozhoduje o svolání členské schůze a svolává členské schůze 

 

7. Jednání výboru řídí předseda. Výbor spolku je usnášeníschopný, pokud jsou přítomni 

všichni členové výboru. Rozhodnutí jsou přijímána 2/3 většinou všech členů výboru, 

nestanoví-li tyto stanovy jinak. O každém jednání výboru je pořízen písemný zápis. 

 

8. Člen výboru je povinen vykonávat svou činnost aktivně, spolehlivě, s péčí řádného 

hospodáře a zúčastňovat se schůzí výboru. Je dále povinen zachovávat mlčenlivost o 

důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 

spolku způsobit škodu nebo jinou újmu. 

 

9. Členství ve výboru končí: 

- odstoupením z funkce; 

- odvoláním z funkce 

- smrtí člena výboru 

 

10. Odstoupení je člen výboru povinen písemně oznámit členské schůzi. Jeho funkce 

končí dnem, kdy shromáždění odstoupení na své schůzi projednalo. 

 

Článek VII. 

Hospodaření Spolku 

1. Příjmy Spolku tvoří zejména 

- členské příspěvky 

- dary a příspěvky třetích osob 

- dotace a granty 

- příjmy z činnosti spolku 

- půjčky a úvěry 

- příjmy z reklam, pronájmu, úroky z vkladů apod.  



2. Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek a zřizovat účelové fondy. Spolek 

hospodaří dle rozpočtu schváleného výborem spolku 

3. Výdaje spolku slouží zejména k naplňování účelu spolku. 

4. Nakládat s finančními prostředky může pouze předseda, který má rovněž podpisové 

právo. 

5. Pro finanční zajištění svých aktivit může spolek sjednávat s jinými fyzickými nebo 

právnickými osobami smlouvy, účastnit se nebo zakládat obchodní korporace, spolky či 

jiné právnické osoby. 

     6. Za hospodaření odpovídá výbor. 

     7. Spolek nesmí jakýmkoliv způsobem zajišťovat závazky jiných osob a poskytovat 

půjčky. 

Článek VIII. 

Zrušení a zánik Spolku 

2. Spolek se zrušuje rozhodnutím Členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů 

stanovených §270 občanského zákoníku. 

3. Shromáždění členů rozhodnutí o zrušení přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů 

přítomných členů na členské schůzi. Shromáždění členů při rozhodnutí o zrušení 

jmenuje likvidátora. 

4. Nepřejde-li majetek spolku na právního nástupce, provede se jeho likvidace dle 

paragrafu §268 až §273 občanského zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

 

Článek IX.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky ze dne  

2. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem. 

  

V Ostravě dne  

  

Adina Śimičková Bálková                         Michal Klimas                            Ondřej Hurtík 

Předseda Spolku                                          Místopředseda Spolku                  Člen Výboru 


