
Stanovy 

 Zájmového sdružení právnických osob  

„Střední Pošumaví“ 
 

 

I. Založení zájmového sdružení právnických osob a jeho zakladatelé 

 
Zájmové sdružení právnických osob Střední Pošumaví (dále jen "sdružení"), vzniklo transformací 
Sdružení obcí Střední Pošumaví, které bylo založeno podle § 20 f a násl. Občanského zákoníku dne  
29. 3. 1999.  
 

 

II. Název a sídlo sdružení 
 
1) Název sdružení zní: Střední Pošumaví, z. s. p. o.  
2) Sídlo sdružení je: Hartmanice 75, 341 81 Hartmanice 

 
 

III. Trvání sdružení 
 
Sdružení se zakládá na dobu neurčitou 
 
 

IV. Předmět činnosti sdružení 
 
1) Vytváření koncepce regionálního rozvoje v souladu s programy rozvoje České republiky 
 
2) Koordinace rozvoje mezi samosprávami a institucemi pracujícími v oblasti rozvoje, zejména státní 

správou  
 
3) Vytváření podmínek ke zvýšení informovanosti občanů a institucí o významu regionu  
  
4) Podpora akcím a projektům obecného významu 
  
5) Návrh a realizace rozvojových projektů dle požadavků a potřeb členů 
 
6) Publikační a propagační činnost  
 
7) Zprostředkování kontaktů, vztahů a vazeb v rámci regionu i mimo něj 
 
8) Propagace a reprezentace regionu na mezinárodních a tuzemských veletrzích cestovního ruchu 
 
9) Zastupování členů sdružení v jednání o společných věcech s třetími osobami 

 
 
 

V. Členství ve sdružení 
 
1) Členství zakladatelů sdružení vzniklo podpisem Zakladatelské smlouvy sdružení ze dne 29. 3. 1999. 

Noví členové mohou přistoupit ke sdružení na základě písemné přihlášky, a to pouze se souhlasem 
valné hromady. S přijetím nových uchazečů o členství ve sdružení musí souhlasit alespoň polovina 
všech členů sdružení. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám sdružení a bude 
je dodržovat. Členství uchazeče ve sdružení vznikne dnem, kdy o jeho přijetí za člena rozhodne valná 
hromada. 
 

2) Členství ve sdružení je vázáno na zaplacení základního vkladu ve výši 1 Kč/obyvatele člena, který je 
obcí nebo 1.000,- Kč u člena, který není obcí. Dokud nebude základní vklad zaplacen, členství ve 
sdružení nevznikne. 

 
3) Členství ve sdružení zaniká písemnou výpovědí člena sdružení. Výpovědní lhůta je šestiměsíční  

a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi předsednictvu 
sdružení. 



 
4) Valná hromada může vyloučit člena v případě, že člen vážným způsobem naruší zájmy sdružení. Ke 

zrušení členství se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů sdružení.  
 

5) Předsednictvo sdružení vyškrtne ze sdružení člena, který nezaplatil roční příspěvek ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než dva měsíce, určené ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl člen 
na tento následek ve výzvě upozorněn.  

 
6) Členství ve sdružení dále zanikne okamžikem, kdy člen sdružení zanikne bez právního nástupce. 

 
7) V případě zániku členství ve sdružení za trvání sdružení bude členovi sdružení, jehož členství zaniklo, 

vyplacen na vypořádání pouze základní vklad. 
 

 
 

VI. Práva a povinnosti členů sdružení 
 
1) Každý z členů sdružení je povinen napomáhat podle svých možností činnosti sdružení a plnit úkoly 

stanovené předsednictvem nebo valnou hromadou. 
 

2) Každý z členů sdružení je povinen zaplatit řádně a včas roční příspěvek, jehož výši a splatnost 
stanovuje valná hromada sdružení. 
  

3) Jednotliví členové sdružení mají právo kontrolovat činnost sdružení a podílet se na výsledcích jeho 
aktivit.  

 
4) Členové sdružení mají právo volit a být voleni do orgánů sdružení. 

 
 

 

VII. Orgány sdružení 
 
1) Sdružení má tyto orgány: 
a) Valnou hromadu 
b) Předsednictvo 
c) Revizní orgán 
 

 
 

VIII. Valná hromada 

 
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Rozhoduje o všech základních otázkách, týkajících 

se sdružení samého a jeho činnosti. 
 
2) Do výlučné působnosti valné hromady sdružení náleží: 
a) rozhodnutí o změně stanov a doplnění stanov sdružení, 
b) rozhodnutí o výši členského příspěvku za kalendářní rok a jeho splatnosti, 
c) volba a odvolání členů předsednictva sdružení, 
d) volba a odvolání členů revizního orgánu, 
e) schválení návrhu rozpočtu sdružení, 
f) schválení výsledků a vyúčtování hospodaření sdružení za příslušný kalendářní rok, 
g) rozhodování o případném odměňování členů předsednictva, revizního orgánu a výkonného sekretáře 

sdružení, 
h) rozhodnutí o zrušení a likvidaci sdružení, 
i) přijímat a vylučovat členy sdružení, 
j) schvalovat projekty, které bude sdružení realizovat 
k) schvalovat přijetí dotací a darů 
l) rozhodovat o nabytí, převodu nebo zatížení majetku sdružení 
m) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 10 000 Kč 
n) uzavření smlouvy o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky 
o) schvalovat vypracované studie a rozvojové projekty a strategie 
p) rozhodovat o spolupráci s jinými sdruženími 
q) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo které si 

valná hromada vyhradí k rozhodování. 
 



3) Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro další orgány sdružení.  
 

4) Člen sdružení je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení 
týkající se sdružení, která jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy.  

 
5) Člen sdružení jedná na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo jiné fyzické 

osoby k tomu písemně zmocněné. Při hlasování náleží každému členu sdružení jeden hlas. 
  
6) Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomna alespoň polovina všech členů sdružení. 
 
7) K případné účasti dalších osob na jednání valné hromady je potřeba souhlas předsednictva sdružení 

a tyto osoby se účastní jednání valné hromady jako hosté a nemají hlasovací právo. 
 
8) Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok. Valnou hromadu 

svolává předsednictvo sdružení. 
 
9) Datum a program jednání valné hromady musí být uvedeny v písemné pozvánce zaslané všem 

členům sdružení na adresu jejich sídla uvedenou v seznamu členů sdružení, a to nejméně 15 dní 
před konáním valné hromady. Tato pozvánka může být zaslána i elektronicky. 

 
10) Valná hromada se koná obvykle v sídle sdružení, může však být svolána i na jiné místo. 
 
11) Členové sdružení, přítomni na valné hromadě, se zapisují do prezenční listiny. Valné hromadě 

předsedá vždy člen sdružení, resp. jeho zástupce, zvolený valnou hromadou. Do doby jeho zvolení 
řídí jednání předseda nebo místopředseda sdružení. 

 
12) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje nejpozději do 10 dnů od konání valné hromady zápis 

podepsaný dvěma ověřovateli a předsedou valné hromady. 
 

13) Kopie zápisu z valné hromady se do 10 dnů od jeho pořízení zasílá písemně nebo elektronicky všem 
členům sdružení. 

 
14) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů sdružení s výjimkou případů 

stanovených v čl. VIII odstavec 2 písmena a), h) stanov, kdy je zapotřebí alespoň dvoutřetinové 
většiny hlasů všech členů sdružení.  
 

 

IX. Předsednictvo sdružení 
 
1) Předsednictvo je statutárním orgánem sdružení, jenž řídí jeho činnost a jedná jeho jménem. 

 
2) Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou stanovami sdružení nebo 

usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady. 
 
3) Předsednictvu přísluší zejména: 
a) řídit správní a provozní záležitosti sdružení, včetně výkonu zaměstnaneckých práv,  
b) svolávat valnou hromadu, 
c) zajistit zpracovávání a předkládat valné hromadě návrhy na změnu stanov, návrhy rozpočtu sdružení, 

návrhy vyúčtování hospodaření sdružení za příslušný kalendářní rok, návrhy na způsob rozdělení 
ztráty, 

d) vykonávat usnesení valné hromady, 
e) zabezpečuje hospodaření sdružení podle schváleného rozpočtu, 
f) schvalovat vnitřní směrnice sdružení, 
g) zajišťovat realizaci projektů, 
h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů 

sdružení. 
 

4)  Předsednictvo jedná za sdružení způsobem vyplývajícím z článku XII. těchto stanov. 
 
5) Předsednictvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. 

  
6) Předsednictvo má tři členy. Členem předsednictva může být pouze člen sdružení, za něhož jedná jím 

určená fyzická osoba starší 18-ti let, která je bezúhonná a je plně svéprávná. Toto prokazuje čestným 
prohlášením. 

 



7) Členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. První členové předsednictva jsou 
voleni ze zakladatelů, včetně předsedy a místopředsedy. 

 
8) Funkční období předsednictva je dvouleté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové předsednictvo. 

Opakovaná volba člena předsednictva je možná. 
 
9) Člen předsednictva sdružení může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné 

hromadě, která je povinna toto odstoupení projednat na svém prvém zasedání po doručení oznámení. 
Výkon funkce člena předsednictva je ukončen dnem tohoto projednání. 

  
10) Předsednictvo volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení, k čemu je 

zapotřebí 2/3 většiny všech členů předsednictva. 
 
11) Předsednictvo sdružení zasedá dle potřeby, nejméně jednou za čtyři měsíce.  
 Zasedání předsednictva svolává jeho předseda písemnou nebo pozvánkou, v níž uvede místo, datum 

a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům předsednictva doručena nejméně 
deset dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové předsednictva, lze jeho zasedání 
svolat i faxem nebo e-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené 
náležitosti. 

  
12) Předseda  sdružení je povinen svolat zasedání předsednictva vždy do 14 dnů, požádá-li o to některý z 

členů předsednictva nebo revizního orgánu. 
 
13) Zasedání předsednictva řídí jeho předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda. Jednání 

předsednictva jsou neveřejná. 
 
14) O průběhu zasedání předsednictva a přijatých rozhodnutích se sepisuje do 10 dnů od jednání 

předsednictva zápis, který podepisují určení členové předsednictva a zapisovatel.  
 
15) Předsednictvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech 

členů předsednictva, přičemž při hlasování má každý člen jeden hlas. 
 

16) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání předsednictva je zapotřebí, 
aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů předsednictva.  
 

17) Členové předsednictva sdružení jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám 
by mohlo způsobit sdružení újmu. 

 
 

 

X. Revizní orgán 

 
1) Reviznímu orgánu přísluší zejména: 
a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov sdružení a usnesení valné 

hromady, 
b) přezkoumávat návrhy rozpočtu sdružení, návrhy vyúčtování hospodaření sdružení za příslušný 

kalendářní rok, návrhy na způsob úhrady ztráty a podávat o zjištěných skutečnostech zprávy valné 
hromadě, 

c) předkládat valné hromadě i předsednictvu sdružení svá vyjádření, doporučení a návrhy, 
d) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů sdružení. 

 
2)  Revizní orgán se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, zásadami a pokyny 
 schválenými valnou hromadou. 
 
3) Revizní orgán má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. První revizní orgán je 

volen rozhodnutím zakladatelů.  
 

4) Funkční období revizního orgánu je dvouleté, neskončí však dříve, než je zvolen nový revizní orgán. 
Opětovná volba revizního orgánu je možná. Členem revizního orgánu může být pouze člen sdružení, 
za něhož jedná jím určená fyzická osoba starší 18-ti let, která je bezúhonná a je plně svéprávná. 

  
5) Člen revizního orgánu může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné 

hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala valná 
hromada. 



 
6) Jednání revizního orgánu může svolat kterýkoliv jeho člen, který pak řídí zasedání revizního orgánu. 

Revizní orgán je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech 
jeho členů, přičemž při hlasování má každý člen jeden hlas. 
 

7) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání revizního orgánu je zapotřebí, 
aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů revizního orgánu.  
 

 
 

 

XI. Výkonné orgány sdružení 
 
1) Sdružení může zřídit v rámci své organizační struktury specializované útvary - odborné sekce, jako 

výkonné složky pro realizaci svých činností. Bližší podmínky jejich činnosti a organizace stanoví valná 
hromada na návrh předsednictva. 
 

2) K výkonu činností souvisejících s předmětem činnosti může sdružení smluvně zavázat, a to 
přednostně své členy nebo i jiné nečlenské instituce v případě, že to vyžaduje zájem sdružení, 
dodržení kvality díla a schválí to předsednictvo. 

 
 

 

XII. Jednání za sdružení 
 
1) Sdružení zastupuje předsednictvo. Za předsednictvo jedná navenek samostatně každý člen 

předsednictva. 
 

2) Za sdružení podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda předsednictva, a to tak, že k 
napsanému nebo otištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis. 

  
 

 

XIII. Hospodaření a nakládání s majetkem sdružení 
 
1) Majetek sdružení je tvořen základními vklady členů sdružení, které jsou splatné do 15ti kalendářních 

dnů poté, co bude zájemci o členství ve sdružení předsednictvem oznámeno, že byl přijat za člena 
sdružení. 
  

2) Majetek sdružení dále tvoří členské příspěvky členů sdružení, které budou placeny za příslušný 
kalendářní rok. V případě vzniku a zániku členství ve sdružení se členský příspěvek platí v plné výši i 
za kalendářní rok, v němž došlo ke vzniku či zániku členství ve sdružení, a to bez ohledu na 
skutečnost, že členství ve sdružení netrvalo po celý kalendářní rok. 

  
3) Majetek je dále tvořen vlastní činností nepodnikatelského charakteru (akce sdružení, práce a služby 

členům, informační a vzdělávací činnost), ale i komerční (jako vedlejší formy působení) v rámci 
předmětu činnosti. 

 
4) Do majetku jsou dále zahrnuty dotace a jiné účelově vázané prostředky včetně grantů, pilotních a 

jiných například rozvojových projektů a programů. 
 
5) Nabytý majetek využívá a zhodnocuje sdružení jako celek prostřednictvím svých orgánů a výkonných 

složek. 
 
6) V případě, že sdružení nebo jeho orgány a výkonné složky provádějí podnikatelskou činnost, řídí se v 

tomto případě obecně závaznými předpisy (zákon o živnostenském podnikání, obchodní a občanský 
zákoník, zákony o daních, pojištění atd.). Subjektem oprávněným získat příslušné povolení k 
provozování takové činnosti je přitom výlučně sdružení jako celek a nikoliv jeho organizační složky. 

   
7) Sdružení nepřebírá bez souhlasu valné hromady na sebe žádné závazky a odpovědnost z vlastního 

podnikání a jednání (smluv či dohod) svých členů, právnických i fyzických osob a naopak. 
 
8) Majetek sdružení může být použit jen k realizaci předmětu činnosti sdružení, jak je vymezen v těchto 

stanovách. 
 



9) Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný 
kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do dvou měsíců po skončení 
kalendářního roku. 

 
10) Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být doručen všem členům 

sdružení nejméně 15 dnů před dnem, kdy má být projednán na valné hromadě. Návrh rozpočtu a 
vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok vypracovává předsednictvo. 

 
11) Evidence a účetnictví sdružení se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným 

právním předpisům. Za evidenci a vedení účetnictví sdružení odpovídá předsednictvo.  
 

 
 

XIV. Zrušení a zánik sdružení 
 
1) Sdružení zaniká výmazem ze spolkového rejstříku vedeného u příslušného rejstříkového soudu. 

 
2) Zániku sdružení předchází jeho zrušení, a to buďto bez likvidace (přechází-li veškerý majetek sdružení 

na právního nástupce) anebo s likvidací. Rozhodnutí o zrušení sdružení náleží výlučně valné hromadě. 
Rozhodnutí musí obsahovat: 

a) den, kdy došlo ke zrušení sdružení, 
b) ustanovení o tom, jedná-li se o zrušení s likvidací nebo bez likvidace, 
c) v případě zrušení bez likvidace označení právního nástupce, na nějž přechází veškerý majetek, jakož i 

ustanovení o tom, jakým způsobem ke zrušení dochází (sloučením, splynutím, rozdělením nebo 
přeměnou sdružení), 

d) v případě zrušení s likvidací jméno a příjmení jmenovaného likvidátora. 
 

3) Sdružení se zrušuje rovněž z důvodů uvedených v zákoně.  
 

 

XV. Likvidace sdružení 
 
1) Nepřejde-li majetek sdružení na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidace se však 

nevyžaduje v případech stanovených v zákoně. 
  

2) Na likvidace sdružení se jinak použijí přiměřeně ustanovení § 187 a následujících občanského 
zákoníku. 

  
3) O způsobu rozdělení likvidačního zůstatku a odměně likvidátora rozhodne valná hromada po skončení 

likvidace. 
 

 
 

XVI. Postup při doplňování a změně stanov 

 
Návrh změny stanov zpracovává předsednictvo a schvaluje valná hromada. 
 
 

XVII. Platnost a účinnost 
 
Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení. 
 
 
 

V Neznašovech  dne 17. 9. 2015 
 


