
Stanovy spolku 

 

„Přerovské zvony smíření, z. s.“  

založeného v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

Úplné znění ke dni 23.2.2021 
(dále jen „stanovy“) 

 
 

 
Čl. I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Název spolku: Přerovské zvony smíření 
2. Sídlo spolku: Kratochvílova 116/6, Přerov I-Město, 750 02 
3. Spolek Přerovské zvony smíření (dále jen “spolek“) je nezávislým dobrovolným 

spolkem ve smyslu občanského zákoníku, sdružující osoby se zájmem o zachování, 
zvelebení a rozvoj kulturní památky – kostela sv. Vavřince v Přerově (dále jen 

„kostel“). 
4. Spolek má právní osobnost a může mít práva a povinnosti slučitelné s jeho právní 

povahou.  
 
 

Čl. II. 
Poslání a účel spolku 

 
1. Účelem spolku je: 

1) pořízení nových kostelních zvonů pro kostel sv. Vavřince v Přerově, jejich 
zavěšení a zprovoznění, 

2) údržba, oprava, ochrana a využití kulturní památky-kostela sv. Vavřince 
v Přerově,  

3) propagace kostela, 
4) udržování historických tradic, 
5) navazování kontaktů a jejich udržování s příbuznými obětí Masakru na 

Švédských šancích. 
2. Účel spolku bude naplňován zejména činnostmi: 

1) získáváním finančních prostředků na pořízení nových kostelních zvonů, jejich 
zavěšení a zprovoznění, opravu, údržbu, ochranu, využití a propagaci kostela, 

2) financováním opravy, údržby, ochrany, využití, propagace kostela a pořízení 
nových kostelních zvonů, jejich zavěšení a zprovoznění, 

3) organizací veřejných sbírek, 
4) účastí při jednáních a řízeních s orgány veřejné správy, 
6) organizováním kulturních, edukačních a společenských akcí, 
7) zpřístupněním věže při dnech EU a jiných významných příležitostech, 
8) propagační a popularizační činností, realizací benefičních koncertů, vydáváním 

publikací, upomínkových předmětů, 
9) prezentací a prohlídkami kostela, 

10) oslovováním příbuzných obětí Masakru na Švédských šancích. 
3. Spolek zabezpečuje vytváření, uchovávání a rozšíření vlastního či svěřeného majetku 

a jeho hospodárné využití ve prospěch spolku a ve společném zájmu členů.  
 

Čl. III. 
Členství 

 
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Na členství ve spolku není právní nárok. 



2. Členem spolku se může stát každá právnická osoba se sídlem na území České 
republiky a fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a 

sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která projeví zájem o 
členství, podáním přihlášky se zaváže dodržovat stanovy a interní předpisy spolku, 
uhradí členské příspěvky a je přijata za člena rozhodnutím Výboru. 

3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na 
jeho právního nástupce. 

4. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji její statutární orgán. Právnická 
osoba není oprávněna určit jiného zástupce. 

5. Předseda Výboru je povinen vést seznam členů. Každý člen spolku má právo nahlížet 
do seznamu členů, jinak platí, že je neveřejný. 

6. Členství ve spolku vzniká dnem, kdy Výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele za 
člena na základě písemné přihlášky. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší 
schůzi po dni podání přihlášky. Přihláška je podána dnem, kdy byla doručena do 
sídla spolku. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde 
názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného 
plnění účelu spolku. Rozhodnutí Výboru o přijetí žadatele za člena spolku musí být 
žadateli sděleno písemně. 

7. Členství spolku zaniká: 
1) vystoupením, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo 

doručeno písemné oznámení člena o vystoupení Výboru spolku, 
2) vyloučením, a to dnem účinnosti rozhodnutí Výboru o vyloučení, 
3) neuhrazením členského příspěvku, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce, 

ve kterém byly příspěvky na předmětné období splatné; to neplatí, prominul-li 

Výbor zaplacení členského příspěvku, 
4) úmrtím nebo zánikem člena. 

8. Spolek je oprávněn vyloučit člena, který závažným způsobem poruší povinnosti člena 
stanovené v čl. IV Stanov a přes výzvu Výboru jako nejvyššího orgánu spolku 
nezajistí ve stanovené době nápravu. Výzva ze strany Výboru a přiměřená lhůta 
k nápravě se nevyžaduje, způsobil-li člen spolku zvlášť závažnou újmu anebo nelze-li 
porušení povinnosti napravit. O vyloučení člena rozhoduje Výbor jako nejvyšší orgán 
spolku. Člen má právo zúčastnit se zasedání Výboru, na kterém se rozhoduje o jeho 
vyloučení, seznámit se s důvody vyloučení a uvádět skutečnosti a předkládat důkazy 
na svou obranu. 

9. Rozhodnutí o vyloučení je účinné dnem rozhodnutí Výboru, kterým bylo rozhodnuto 

o vyloučení. Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o vyloučení členství ve spolku zaniká. 
10. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém 

vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo 
zaniká. Nebylo-li mu doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se 
o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí 

zánik jeho členství vyloučení zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká. 
Ustanovení § 241 občanského zákoníku se nepoužije. 

 
Čl. IV. 

Práva a povinnosti členů 
 

1. Každý člen spolku má právo: 
1) podílet se na činnosti a rozvoji spolku, 
2) účastnit se zasedání Výboru, 

3) být pravidelně informován o událostech a připravovaných akcích spolku, 
4) být pravidelně zván na připravované akce spolku a účastnit se akcí spolku, 
5) využívat všech výhod vyplývajících z členství ve spolku, které svým rozhodnutím 

stanoví Výbor spolku, 

6) předkládat návrhy na zlepšení činnosti spolku, obracet se na Výbor spolku se 
svými dotazy, návrhy, připomínkami a podněty a být informován o způsobu jejich 

vyřízení.  
2. Každý člen spolku je povinen: 

1) dodržovat stanovy a interní předpisy spolku, 



2) chránit zájmy a dobré jméno spolku a svým jednáním nepoškozovat zájmy 
spolku, 

3) řádně a včas platit zápisné a členské příspěvky, 
4) bezodkladně informovat předsedu Výboru o veškerých změnách týkajících se 

údajů evidovaných o členovi (jméno, bydliště, kontaktní spojení), 
5) chránit majetek spolku před ztrátou, poškozením či zničením, šetrně s ním 

nakládat a pečovat o jeho zvelebování, 
6) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen, 
7) plnit další povinnosti vyplývající z členství, které svým rozhodnutím stanoví 

Výbor spolku. 
3. Zaplacené členské příspěvky jsou v případě ukončení členství nevratné. 
4. Každý člen je povinen dbát ochrany svěřených věcí a spolku odpovídá za újmu 

vzniklou v souvislosti s jednáním takového člena spolku. 
 

Čl. V. 
Organizační struktura spolku 

 
1. Spolek spravuje své záležitosti prostřednictvím Výboru, který je nejvyšším orgánem 

spolku a zároveň statutárním orgánem spolku. Jiné orgány se nezřizují. 
2. Rozhodčí komise se nezřizuje. Kontrolní komise se nezřizuje. 

 
Čl. VI. 
Výbor 

 
1. Výbor je složen ze tří členů. Funkční období členů Výboru je 8 let. 
2. Člen Výboru spolku může být do funkce člena Výboru spolku opětovně zvolen. 
3. Člen Výboru je oprávněn z funkce člena Výboru odstoupit. Odstoupením funkce 

člena Výboru spolku zaniká, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém 
bylo doručeno písemné oznámení člena o vystoupení Výboru spolku. 

4. Výbor volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. 
5. Do působnosti Výboru jako nejvyššího orgánu spolku náleží: 

1) rozhodovat o základních otázkách koncepce spolku; 
2) schvalovat, měnit a rušit stanovy spolku; 
3) rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků; 
4) schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření spolku; 
5) schvalovat pravidla pro hospodaření s majetkem spolku; 
6) rozhodovat o zrušení nebo zániku spolku, včetně způsobu užití a rozdělení 

likvidačního zůstatku; 

7) volit a odvolávat členy Výboru; 
8) hodnotit činnost orgánů a členů spolku; 
9) rozhodovat o dalších otázkách týkajících se spolku, které si svým usnesením 

vyhradí. 

6. Do působnosti Výboru, jako statutárního orgánu spolku, spadá zejména: 
1) realizace úkolů uložených usnesením Výboru jako nejvyššího orgánu spolku, 
2) příprava zpráv, informací a návrhu rozpočtu pro Výbor jako nejvyšší orgán 

spolku, 

3) hospodaření s majetkem spolku, 
4) vydávání interních předpisů spolku, 
5) vyřizování návrhů, připomínek, dotazů a stížností členů spolku, 
6) veškeré další otázky, které zákon či stanovy nesvěřují jinému orgánu spolku nebo 

si je nevyhradí Výbor jako nejvyšší orgán spolku.  
7. Spolek zastupuje navenek kterýkoliv člen Výboru. Člen Výboru jedná za spolek 

navenek tak, že ke každému takovému jednání připojí svůj vlastnoruční podpis 
s vyznačením funkce – předseda, místopředseda. 

 

Čl. VII. 
Zasedání Výboru jako nejvyššího orgánu spolku 

 



1. Zasedání Výboru jako nejvyššího orgánu spolku svolává předseda Výboru nejméně 
jedenkrát do roka. Předseda Výboru svolá zasedání Výboru jako nejvyššího orgánu 
z podnětu alespoň třetiny členů Výboru jako nejvyššího orgánu spolku. 
Nesvolá-li předseda Výboru zasedání Výboru jako nejvyššího orgánu do třiceti dnů 
od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Výboru jako 

nejvyššího orgánu na náklady spolku sám.  
Zasedání Výboru jako nejvyššího orgánu může být odvoláno či odloženo jen na návrh 
nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět. 

2. Svolání Výboru jako nejvyššího orgánu spolku spolu s programem, termínem, časem 
a místem konání oznamuje předseda Výboru alespoň 30 dní před uveřejněním 
elektronicky prostřednictvím e-mailu těm členům spolku, kteří kontaktní e-mail 

spolku sdělili a na internetových stránkách spolku, jsou-li zřízeny. 
3. Členové, kteří nejsou členy Výboru spolku, se mohou zúčastnit zasedání Výboru jako 

nejvyššího orgánu spolku. Zúčastní-li se takový člen zasedání Výboru jako 
nejvyššího orgánu spolku, má tento člen právo požadovat i dostat na něm vysvětlení 
záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Výboru 

a realizovat práva dle čl. IV odst. 1 Stanov. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o 
skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku 
způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. Hlasování Výboru jako nejvyššího 
orgánu je, v případě účasti členů, kteří nejsou členy Výboru, spolku tajné. 

4. Výbor jako nejvyšší orgán spolku je schopen se usnášet za účasti nadpoloviční 
většiny jeho členů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných 
v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 

5. Není-li Výbor jako nejvyšší orgán spolku na svém zasedání schopen usnášet se, 
může předseda Výboru nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou 
pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání Výboru jako nejvyššího 
orgánu spolku náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o 
náhradní zasedání Výboru jako nejvyššího orgánu spolku. Náhradní zasedání 
Výboru jako nejvyššího orgánu spolku se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode 
dne, na který bylo zasedání Výboru jako nejvyššího orgánu spolku předtím svoláno. 

6. Na náhradním zasedání může Výbor jako nejvyšší orgán spolku jednat jen o 
záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za 
účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco jiného. 

7. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je Výbor jako nejvyšší orgán spolku schopen usnášet 
se. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li 
jejich volbu stanovy. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže 
se Výbor jako nejvyšší orgán spolku usnese na předčasném ukončení zasedání. 
Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout 
jen za účasti a se souhlasem všech jeho členů oprávněných o ní hlasovat. 

8. O stručném přehledu hospodaření spolku informuje na každém zasedání Výboru 

jako nejvyššího orgánu spolku předseda Výboru. 
9. Předseda Výboru zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Výboru jako nejvyššího 

orgánu spolku do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, 
kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřil Výbor jako nejvyšší orgán spolku. 
Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, 
kdo mu předsedal. Jaké případné další činovníky Výbor jako nejvyšší orgán spolku 
zvolil, jaká usnesení přijal a kdy byl zápis vyhotoven.    
Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání se souhlasem Výboru jako 
nejvyššího orgánu spolku. Toto právo může vykonat pouze v sídle spolku. 

10. Na každém zasedání Výboru jako nejvyššího orgánu spolku, předseda Výboru, nebo 
jím pověřený člen spolku prověří, kdy zanikají funkce jednotlivých členů Výboru. 

Hrozí-li, že do období nejbližšího zasedání Výboru jako nejvyššího orgánu spolku 
funkce některého člena Výboru zanikne, Výbor je povinný zvolit člena Výboru na 

funkční období po něm následující. 
 

Čl. VIII. 
Zasedání výboru jako statutárního orgánu spolku 

 
1. Výbor jako statutární orgán se schází dle potřeby, zpravidla 4x ročně. 



2. Výbor jako statutární orgán spolku řídí činnost spolku mezi zasedáními Výboru jako 
nejvyššího orgánu spolku. 

3. Na zasedání Výboru jako statutárního orgánu spolku se přiměřeně uplatní pravidla 
zasedání Výboru jako nejvyššího orgánu spolku podle čl. VII. Stanov. 
 

Čl. IX. 
Hospodaření spolku 

 
1. Činnost spolku je financována z příspěvků a darů členů, dalších osob a 

veřejnoprávních korporací a ze zisku z podnikatelské činnosti spolku, je-li vyvíjena. 
2. Majetek spolku je možno používat pouze k dosažení cílů spolku. 
3. Způsob užití příjmu musí být v souladu s účelem spolku, s jeho hlavní činností podle 

těchto stanov a rozpočtem spolku. 
4. S bankovním účtem spolku je oprávněn disponovat Výbor spolku jako statutární 

orgán. 
5. Spolek hospodaří podle schváleného rozpočtu. O hospodaření vede evidenci podle 

příslušných právních předpisů. 
6. Každý člen spolku je povinen uhradit do 30 dnů od přijetí za člena zápisné. Výše 

zápisného je stanovena rozhodnutím Výboru. Výši zápisného pro právnickou osobu 
Výbor určuje v jednotlivých případech. Zápisné je příjmem spolku a při ukončení 
účasti člena ve spolku se nevrací. 

7. Každý člen spolku je povinen hradit roční členské příspěvky, a to do 30 dnů od 
přijetí za člena a následně pak každý rok k témuž dni. Výše ročního členského 
příspěvku je stanovena rozhodnutím Výboru. Členské příspěvky jsou příjmem spolku 

a při ukončení účasti člena ve spolku se nevrací.  
8. Výbor jako nejvyšší orgán spolku může rozhodnout o prominutí zápisného anebo 

prominutí členského poplatku člena spolku. Rovněž může rozhodnout o snížení výše 
zápisného anebo snížení výše členského poplatku člena spolku. 

9. Členové spolku neručí za závazky spolku. 

 
Čl. X. 

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku 
 

1. Každý člen Výboru spolku může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti 
rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami. 

2. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se 
navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho 
roku od přijetí rozhodnutí. 

3. Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na 
přiměřené zadostiučinění. 
Toto právo zaniká, nebylo-li uplatněno ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 2 stanov po 
podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí. 

 
 

Čl. XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Spolek se zrušuje, pokud se na zrušení usnese Výbor jako nejvyšší orgán spolku 

minimálně dvoutřetinovou většinou všech hlasů. Spolu s rozhodnutím o zrušení 
spolku Výbor jako nejvyšší orgán spolku rozhodne o jmenování likvidátora. 

2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

3. Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení a účinnosti dnem, kdy budou 
vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

V Přerově dne 23.2.2021 

 
P. Josef Rosenberg       ………………………………… 

 
 

Petr Mlčoch        …………………………………. 
 

 
Petr Měřínský        …………………………………. 
 


