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Stanovy 

spolku Slovácký krúžek v Praze, z.s. 

 

Článek I. - Název spolku  

 

„Slovácký krúžek v Praze, z.s.“ (dále jen „Spolek“ či „Krúžek“) 

 

Článek II. - Sídlo Spolku 

 

Praha 

 

Článek III. - Statut Spolku 

 

1. „Slovácký krúžek v Praze, z.s.“, původně občanské sdružení, vzniklé podle zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje ode dne 

1. 1. 2014 za spolek podle ustanovení § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále OZ). 

2. Krúžek je právnickou osobou. 

3. Krúžek je samostatná, dobrovolná, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace, 

sdružující své členy na základě společného zájmu. 

4. Vnitřní organizace Krúžku, práva a povinnosti členů i volených orgánů se řídí těmito 

stanovami. 

 

Článek IV. - Účel – hlavní činnost Krúžku  

 

Účelem Krúžku je zachování tradic lidového umění, zvyků a života etnografické oblasti 

Slovácka, poznávání jeho historie a současnosti, propagace Slovácka a sdružování rodáků 

a přátel tohoto regionu. Je pokračovatelem aktivit rodáků ze Slovácka a jeho přátel 

působících v Praze v různých organizačních formách od roku 1896. 

Krúžek udržuje styky s představiteli kultury a nositeli folklóru Slovácka.  

Svého účelu Krúžek dosahuje organizováním a rozvíjením svých činností, zaměřených 

zejména na: 

a) veřejnou interpretaci a pořádání tradičních národopisných akcí a obyčejů Slovácka; 

b) tematicky zaměřené besedy a přednášky s národopisnou a regionální tématikou; 

c) schůzky k nácviku a poznávání písní, tanců a zvyků; 

d) přípravu své cimbálové muziky, pěveckého sboru a chasy pro veřejná vystoupení; 

e) tematické zájezdy v ČR i do zahraničí 

f) shromažďování, zpracování a archivace dokladů k dokumentování své vlastní historie. 

Krúžek také spolupracuje s obdobnými krajanskými sdruženími či spolky Valachů a 

Hanáků v Praze a se Slováckými Krúžky v Brně a v Bratislavě. 

Aktivity Krúžku jsou směrovány ke členům i k veřejnosti. 

 

Článek V. - Vedlejší činnost Krúžku  

 

Krúžek může vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak za 

účelem zajištění hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití svého majetku. 
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Výnosy z těchto činností Krúžek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. 

VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.  

 

Článek VI. - Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů Krúžku  

 

 

1. Členství je dobrovolné. Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let.  

Členství vzniká na základě písemného souhlasu starosty Krúžku s žádostí o přijetí a  

zaplacením obligatorního ročního členského příspěvku. Tímto okamžikem vznikají 

práva člena a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí z jeho 

členství. Starosta není povinen svůj případný nesouhlas s přijetím konkrétního 

kandidáta nijak odůvodňovat; na vznik členství v Krúžku není právní nárok.  

 

2.  Práva člena: 

a) účastnit se spolkového života a uspokojovat své zájmy při činnostech Krúžku 

b) spolurozhodovat o činnostech Krúžku podle těchto stanov, vznášet dotazy k orgánům 

Krúžku 

c) volit a s jeho souhlasem být volen a jmenován do orgánů Krúžku 

d) podněty, návrhy a připomínkami přispívat ke zlepšování činností Krúžku 

e) odvolat se proti rozhodnutí starosty o jeho vyloučení z Krúžku 

f) obdržet informační dokumenty, vydávané Krúžkem pro členy. 

 

3. Povinnosti člena:  

a) jednat v zájmu Krúžku, chránit a zachovávat jeho dobré jméno, nepoškozovat jeho 

zájmy a dbát o jeho dobrou pověst 

b) dodržovat tyto stanovy  

c) přiměřeně se dle svých schopností a možností podílet na činnostech Krúžku 

d) vykonávat svědomitě a čestně funkce v Krúžku, do kterých byl s jeho souhlasem 

zvolen či jmenován 

e) platit obligatorní členské příspěvky 

f) chránit duševní i ostatní majetek Krúžku. 

 

4. Členství zaniká: 

a) doručením písemné odhlášky člena starostovi Krúžku. Členství je možné zrušit 

kdykoliv 

b) smrtí člena Krúžku nebo prohlášením za mrtvého 

c) vyloučením člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Krúžku 

podle čl. IV. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností podle čl. VI. bod. 

3 těchto stanov. O vyloučení rozhoduje starosta na návrh výboru Krúžku. Vyloučený 

člen má právo doručit odvolání proti rozhodnutí o svém vyloučení na adresu sídla 

Krúžku nejpozději do 30 dnů od doručení rozhodnutí starosty o vyloučení.  

     Starosta je povinen zařadit na pořad jednání nejbližší členské schůze projednání 

odvolání proti vyloučení člena Krúžku. Starosta je rovněž povinen podané odvolání 

postoupit kontrolní komisi a výboru za účelem zajištění stanoviska těchto orgánů 

k podanému odvolání. Stanoviska výboru a kontrolní komise k podanému odvolání 

musí být k dispozici k nahlédnutí při jednání členské schůze, která rozhoduje o 

odvolání člena proti rozhodnutí starosty o vyloučení z Krúžku. Členská schůze na 

svém nejbližším zasedání odvolání člena proti rozhodnutí starosty o jeho vyloučení 

projedná a rozhodne o něm tak, že rozhodnutí starosty zruší či jej potvrdí. Členství 
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zaniká marným uplynutí lhůty pro odvolání proti rozhodnutí starosty o vyloučení, 

případně dnem, kdy bylo rozhodnutí členské schůze, kterým bylo rozhodnutí starosty 

potvrzeno, doručeno vyloučenému členu.  

        d) zánikem Krúžku 

 

Článek VII. - Seznam členů  

1. Krúžek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující 

údaje: jméno a příjmení, bydliště (příp. i doručovací adresa), datum narození, číslo 

telefonu/mobilu, příp. e-mailová adresa. Sdělením údajů zapisovaných v seznamu 

členů se má za to, člen udělil Krúžku souhlas se zpracováním takto předaných 

osobních údajů, a to zejména za účelem zajištění komunikace mezi jednotlivými 

orgány Krúžku a členem.  

 

2. Zápis nového člena, změny zápisu v zapsaných údajích v seznamu a výmazy ze 

seznamu členů provádí starosta, nebo jím pověřený člen výboru, a to ve lhůtě 30 dnů 

od vzniku skutečnosti, která má být předmětem zápisu či změny v seznamu členů.   

 

3. Starosta, nebo jím pověřený člen výboru je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze 

seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá. Výpis ze seznamu členů 

obsahuje pouze jméno a příjmení členů Krúžku.  

 

Článek VIII. - Orgány Krúžku  

 

Činnosti Krúžku řídí a provádění následující orgány: 

a) Členská schůze (čl. IX.) 

b) Starosta (čl. X.) 

c) Výbor (čl. XI.) 

d) Kontrolní komise (čl. XII.) 

e) Složky (čl. XIII.) 

f) Programová rada (čl. XIV.) 

 

Článek IX. – Členská schůze  

 

1. Nejvyšším orgánem Krúžku je členská schůze. Pokud dále není stanoveno jinak, 

členská schůze je svolávána starostou minimálně jednou ročně, a to nejméně 30 dní 

před datem jejího konání. Pořad a program jednání členské schůze je určen 

v pozvánce.  

 

2. Starosta je povinen svolat členskou schůzi do 15 dnů poté, co mu její svolání a 

program navrhnou nejméně tři členové výboru či kontrolní komise. V případě, že 

starosta členskou schůzi v souladu s předchozí větou nesvolá, je oprávněn členskou 

schůzi za podmínek bodu 1 tohoto článku svolat jakýkoliv člen výboru či jakýkoliv 

člen kontrolní komise.  

 

3. Na návrh kteréhokoliv člena Krúžku lze na členské schůzi projednat i záležitosti 

v pozvánce neuvedené, pokud se zařazením projednání navrhované záležitosti souhlasí 

alespoň 80% většina přítomných členů.  
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4.  Termín členské schůze je oznamován: 

a) e-mailem těm členům, kteří mají adresu v seznamu členů  

b) písemným oznámením členům, kterým konání členské schůze nebylo oznámeno e-

mailem.   . 

 

Termín konání členské schůze musí být rovněž zveřejněn na webových stránkách 

Krúžku.    

 

5. Členská schůze vždy volí předsedajícího schůze a zapisovatele a dále vždy projednává 

a schvaluje: 

a) zprávu starosty o činnosti  

b) zprávu starosty o hospodaření   

c) zprávu předsedy kontrolní komise 

d) návrh starosty na výši obligatorního ročního členského příspěvku. 

 

6. Členská schůze dále: 

a) projednává a schvaluje základní směry činností Krúžku 

b) schvaluje stanovy a jejich změny 

c) volí a odvolává členy volební komise  

d) volí a odvolává starostu 

e) na návrh starosty volí a případně i odvolává místostarostu a další jednotlivé členy 

výboru 

f) volí a odvolává předsedu kontrolní komise 

g) na návrh předsedy kontrolní komise volí a případně i odvolává jednotlivé členy 

kontrolní komise 

h) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím o vyloučení člena Krúžku 

i) rozhoduje o dalších záležitostech, pokud jsou jí svěřeny zákonem 

j) rozhoduje o dalších záležitostech, které nejsou v těchto stanovách ve výlučné 

působnosti dalších orgánů Krúžku. 

 

7. Členská schůze je usnášení schopná, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina 

všech členů Krúžku. Jednání členské schůze je zahájeno v pozvánce oznámeném 

termínu. Není-li přítomna nadpoloviční většina členů, je zahájení členské schůze 

odloženo o 1 hodinu. Po marném uplynutí jednohodinové lhůty dle předchozí věty je 

členská schůze schopná k usnášení, je-li přítomna alespoň jedna čtvrtina všech členů  

Krúžku. 

 

8. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen 

má jeden hlas. Člen Krúžku může být na jednání členské schůze zastoupen na základě 

písemné plné moci. Plná moc pro zastupování člena na členské schůzi však nemůže 

být udělena starostovi, ani členu Krúžku, který na starostu na příslušné členské schůzi 

kandiduje. Do zvolení předsedajícího členské schůze jednání schůze řídí starosta či 

starostou písemně pověřený člen Krúžku.  

 

Článek X.  – Starosta Krúžku  

 

1. Statutárním orgánem Krúžku je starosta, který je volen členskou schůzí. Délka 

funkčního období starosty jsou tři roky.  

      Starosta jedná a přijímá závazky za Krúžek samostatně. 
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2. Starosta zejména: 

a) zastupuje Krúžek navenek a jedná za Krúžek  

b) navrhuje členské schůzi členy Krúžku do výboru a z nich člena do funkce 

místostarosty  

c) rozděluje mezi členy výboru činnosti, příslušející výboru podle těchto stanov a 

další operativní úkoly 

d) organizuje a řídí činnosti výboru 

e) zodpovídá za finanční hospodaření a ochranu majetku Krúžku; je povinen jednat s 

péčí řádného hospodáře  

f) v konkrétních případech pověřuje a zmocňuje místostarostu, členy výboru, příp. 

další členy Krúžku jeho zastupováním  

g) jmenuje s jejich souhlasem garanty/vedoucí klíčových akcí Krúžku 

h) jmenuje a odvolává po konzultaci s vedoucími složek uměleckého vedoucího 

Krúžku   

i) organizuje setkání vedoucích složek Krúžku a garantů/vedoucích akcí a vyjadřuje 

se k souladu jejich činností s účelem Krúžku a těmito stanovami 

j) předkládá členské schůzi ke schválení roční zprávu o činnosti a o hospodaření, vč. 

účetní uzávěrky  

k) předkládá v souladu s těmito stanovami členské schůzi k posouzení odvolání členů 

proti jejich vyloučení;  

l) odsouhlasuje znění informačních dokumentů, vydávaných Krúžkem.  

 

3. Pokud vyjde najevo, že starosta nemůže dlouhodobě či trvale pokračovat ve své 

funkci, přejímá jeho povinnosti a pravomoci místostarosta. Do 30 dnů od tohoto 

převzetí je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi k volbě starosty a jím 

navrženého nového výboru.  

 

4. Starosta může abdikovat v průběhu funkčního období. Abdikaci přijímá místostarosta, 

který postupuje analogicky s předchozím bodem 3.  

 

5. Starosta může být odvolán členskou schůzí. Přednostně je na téže členské schůzi 

zvolen nový starosta a jím navržený výbor. Není-li na téže schůzi zvolen nový starosta 

a jím navržený výbor, přejímá funkci starosty místostarosta, který postupuje 

analogicky s předchozím bodem 3.  

 

Článek XI. – Výbor Krúžku  

 

1. Výbor je výkonným a organizačním orgánem Krúžku. Realizuje činnosti Krúžku mezi 

členskými schůzemi po celé své funkční období, které je shodné s funkčním obdobím 

starosty. Výbor se za svou činnost zodpovídá členské schůzi. 

2. Výbor má 5 členů. Členem Výboru je vždy starosta a místostarosta Krúžku.    

3. Jednání výboru svolává zpravidla jednou za měsíc starosta nebo jím pověřený člen 

výboru.  

4. Výbor rozhoduje konsensem, při nemožnosti dosažení konsensu pak hlasováním, je-li 

přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Při rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje 

hlas starosty.  Usnesení a závěry jednání jsou závazné pro členy výboru a jejich 

činnosti ve svěřených kompetencích. 
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     Člen výboru jedná navenek pouze v rozsahu konkrétních písemných zmocnění 

udělených starostou. Výbor může jednat a přijímat závěry s využitím prostředků 

elektronické komunikace. 

 

5. Do působnosti výboru ve vztahu k činnostem Krúžku patří zejména: 

a) realizace dlouhodobých směrů činností  

b) plánování a organizování jednotlivých činností během roku a koordinace činností 

složek 

c) organizace a zajištění událostí s významným dopadem pro Krúžek 

d) příprava podkladů pro jednání členské schůze  

e) vydávání informačních dokumentů  

f) udržování webových stránek  

g) vedení účetnictví a pokladny v souladu s právními předpisy a potřebami 

financování činností Krúžku 

h) návrh výše obligatorního ročního členského příspěvku 

i) péče o majetek a jeho účelné využívání, obnovu a evidenci 

j) vedení seznamu členů 

k) dokumentování činností a archivace nosičů s dokumenty a údaji, vč. elektronické 

komunikace nahrazující osobní jednání 

l) udržování kontaktů a spolupráce s partnerskými Krúžky v Brně a Bratislavě 

m) udržování kontaktů a spolupráce s folklorními organizacemi v ČR, zejména na 

Slovácku, a s orgány místní a státní správy a samosprávy 

 

6.  Členové výboru mohou přizvat další spolupracující osoby k realizaci svých úkolů a 

navrhnout případnou úpravu vztahu mezi předmětnou spolupracující osobou a 

Krúžkem.  

 

7. Místostarosta zastupuje starostu podle potřeby v operativních záležitostech.  

V rozsahu písemného zmocnění od starosty jedná za Krúžek navenek.  

Přejímá funkci starosty podle čl. X., body 3 až 5 těchto stanov. 

 

8.  Výbor může za předpokladu, že počet jeho členů neklesne pod polovinu, jmenovat 

náhradní členy výboru do příštího zasedání členské schůze, která na návrh starosty 

zvolí nové řádné členy výboru.  

 

Článek XII. Kontrolní komise  

1. Kontrolní komise je nezávislým dohledovým a kontrolním orgánem Krúžku. Členská 

schůze volí jejího předsedu a a na jeho návrh na další 2 členy. Funkční období jsou 3 

roky. Komise se zodpovídá za své činnosti členské schůzi. 

  

2. Členem Kontrolní komise nemůže být člen výboru a osoba odsouhlasená starostou 

podle čl. X., bod 2 g) až 2i), vedoucí složek Krúžku, či osoba jinak zapojená do 

vykonávání dílčích činností v kompetenci členů výboru podle čl. XI, bod 6.  

 

3. Kromě působnosti svěřené kontrolní komisi na základě § 263 OZ a pravomocí 

stanovených těmito stanovami kontrolní komise: 

a) dohlíží na dodržování těchto stanov; 

b) dohlíží nad řádným vedením účetnictví Krúžku; 

c) prověřuje stav majetku Krúžku, péči o něj, jeho evidenci a provádění inventarizace; 
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d) prověřuje pohledávky a dluhy Krúžku, vč. placení obligatorních ročních příspěvků 

členy; 

e) upozorňuje starostu na zjištěné nedostatky v činnostech Krúžku; 

f) vyjadřuje se k odvolání členů proti rozhodnutím starosty o vyloučení člena Krúžku 

g) podává pro členskou schůzi roční zprávu o své činnosti  

 

4. V souladu s § 264 OZ může pověřený člen kontrolní komise nahlížet do dokladů Krúžku 

a požadovat od členů dalších orgánů Krúžku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.  

Funkcionáři a členové Krúžku jsou povinni poskytnout kontrolní komisi součinnost. 

 

Článek XIII. – Složky Krúžku 

 

1. Složky Krúžku jsou dobrovolná, dlouhodobá nebo dočasná uskupení členů i nečlenů 

Krúžku, v nichž se naplňují cíle Krúžku i osobní cíle a potřeby zúčastněných ve 

folklorní oblasti. Struktura složek i seznam zapojených osob nejsou trvale konstantní. 

Patří sem zejména: 

a) cimbálové muziky 

b) taneční skupiny – chasa 

c) pěvecké sbory  

 

2. Činnosti složek slouží plnění cílů Krúžku, jehož jsou součástí. Nad rámec plnění 

těchto cílů mohou složky vyvíjet i vlastní aktivity, vč. aktivit s finanční či jinou 

kompenzací nákladů souvisejících s realizací aktivity. Podmínkou je identifikování se 

příslušností ke Krúžku, respektování účelu Krúžku podle těchto stanov, dodržování 

folklorních tradic a obecné etiky.  

 

3. V čele složek stojí jejich vedoucí, ustanovení dohodou či se souhlasem členů složek, či 

volbou podle tradic a zvyků na Slovácku. O ustanovení vedoucího složky, je (nově) 

ustanovený vedoucí složky povinen informovat starostu.  

    

4. Starosta Krúžku svolává jednání vedoucích složek a dle aktuálnosti i dalších osob, 

odsouhlasených k činnostem podle čl. XI., bod 6, s výborem Krúžku zpravidla každé 

čtvrtletí. Při jednání vedoucí složek navrhnou starostovi svého kandidáta/ zástupce do 

výboru Krúžku. 

 

Článek XIV. - Programová rada 

 

1. Programová rada tvoří programy a zodpovídá za obsah a formu folklorních vystoupení 

složek Krúžku při vnitřních i při externích akcích. 

 

2. Programovou radu vede a její jednání organizuje umělecký vedoucí. Členy jsou 

vedoucí všech složek Krúžku. 

 

3. Programová rada se schází podle potřeby. K jednání mohou být přizvány další osoby. 

 

Článek XV. - Zásady hospodaření Krúžku 

 

1. Krúžek je neziskovou organizací. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními 

předpisy a v souladu s nimi i těmito stanovami a usneseními členské schůze. 



Finální návrh  
 

 

2. Zdrojem příjmů Krúžku jsou zejména: 

a) obligatorní roční členské příspěvky 

b) dobrovolné členské příspěvky členů 

b) dotace, dary, granty a výtěžek ze společensko-kulturních akcí. 

 

   Krúžek může dále získávat prostředky vedlejší výdělečnou činností dle čl. V. těchto 

stanov. 

 

3. O obvyklých či opakujících se finančních příjmech a výdajích rozhoduje starosta nebo 

jím pověřené osoby, pokud tyto stanovy neučí jinak. Členská schůze rozhoduje pouze 

o výjimečných závazcích a finančních výdajích, které by mohly ohrozit finanční 

stabilitu Krúžku.  

 

4. Veškerý majetek je evidován a je předmětem každoroční inventury a s ní předmětem 

prověrky kontrolní komisí  

      

. 

Článek XVII. - Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost Krúžku podle § 214 

a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (OZ). 

 

2. Tyto stanovy schvaluje členská schůze Krúžku. Účinnosti nabývají dnem jejich schválení 

členskou schůzí, pokud není v rozhodnutí členské schůze stanoveno jinak.   

 

 

   

 

 

V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO] 

 

 

 

 

       …………………………………. 

       [BUDE DOPLNĚNO] 

       Starosta 


