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Stanovy 

zapsaného spolku 

Kraj blanických rytířů 
 

 

Úplné znění ke dni 13.6.2019 

 

 

Preambule 

Kraj blanických rytířů, z. s. jako destinační organizace je vyjádřením spolupráce 

aktérů cestovního ruchu v regionu Podblanicka. Jeho účelem je vytvoření a správa 

turistické oblasti Kraj blanických rytířů (dále jen destinace). Realizuje společné 

marketingové aktivity s cílem zvýšení zájmu návštěvníků o destinaci prodloužení 

jejich pobytu a spokojenosti. Při realizaci svých záměrů rozvíjí území destinace dle 

principů trvalé udržitelnosti, chce vytvořit atraktivní turistickou oblast při 

zachování jejích přírodních a kulturních hodnot v souladu se zájmy místních 

obyvatel. 

 

čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku je Kraj blanických rytířů, z. s. (dále též „spolek“).  

2. Sídlo spolku je na adrese: Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim 

3. Kraj blanických rytířů, z. s. je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jako takový je právnickou osobou 

způsobilou k právnímu jednání. 

4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace 

založená za účelem specifikovaným v čl. II těchto stanov, prostřednictvím 

naplňování činností uvedených v čl. III těchto stanov. 

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku 

se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle 

spolku. 

6. Územní působnost spolku je vymezena územím turistické oblasti Kraj 

blanických rytířů, nicméně v rámci zájmu o rozvoj tohoto území je přípustné, 

aby spolek vykonával svou činnost i mimo takto vymezené území. 

 

 

Čl. II 

Účel spolku 

1. Spolek je založen jako oblastní organizace destinačního managementu 

v turistické oblasti Kraj blanických rytířů. 

 

 

 

Čl. III 

Činnost spolku 



2 
 

 

1. Hlavním předmětem činnosti spolku je koordinace aktivit cestovního ruchu na 

území turistické oblasti Kraj blanických rytířů. Směřuje k ochraně a uspokojení 

společných zájmů a naplňování účelu spolku, tak jak je stanoven v čl. II těchto 

stanov. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost nemůže být hlavní činností 

spolku. Hlavní činností spolku je: 

a) spolupráce při tvorbě a provádění destinačního managementu v turistické 

oblasti Kraje blanických rytířů, včetně marketingové podpory, jako např.: 

• spolupráce při vytváření sítě partnerů a zajišťování naplňování 

potřeb aktérů cestovního ruchu a pravidelná komunikace s nimi; 

• koordinace aktivit aktérů cestovního ruchu – poskytovatelů;  

• podpora a tvorba vzniku nových produktů cestovního ruchu 

(vzdělávání, iniciace akcí atd.); 

• podpora a provázání jednotlivých oblastí cestovního ruchu 

navzájem; 

• sledování, měření a vyhodnocování efektů a výstupů konkrétních 

projektů; 

• poskytování, vytváření a podpora informačních a servisních míst pro 

návštěvníky.  

• marketingové aktivity turistické oblasti Kraj blanických rytířů; 

• poskytování podpory při naplňování strategií rozvoje cestovního 

ruchu mikroregionů, měst a obcí, případně i místních akčních skupin 

a lokálních destinačních organizací na území působnosti spolku. 

• podpora propagace značky Kraj blanických rytířů a využití loga při 

provádění marketingové komunikace v rámci cestovního ruchu;  

• komunikace s médii na mikroregionální, regionální, národní a 

nadnárodní úrovni; 

• Příprava a podávání žádostí o dotace přispívajících k rozvoji regionu 

Kraj blanických rytířů. 

• Vydávání tiskovin.  

• Výchova a vzdělávání. 

• Poskytování poradenství subjektům v destinaci. 

 

b) prosazování společných zájmů v oblasti rozvoje cestovního ruchu 

(lobbing) vůči Středočeskému kraji a dalším orgánům veřejné správy a 

organizacím cestovního ruchu. 

2. Spolek vyvíjí k podpoře hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití 

spolkového majetku vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti.  

 

3. Spolek vede oddělené účetnictví pro hospodářskou a nehospodářskou činnost. 

Hospodářskou činností se pro potřeby tohoto bodu rozumí nabízení zboží a 

služeb na trhu. 

 

Čl. IV 

Členství 



3 
 

1. Všichni členové spolku se podílejí na činnosti spolku a naplňování účelu spolku, 

a to dle svých možností v rámci relevantní legislativy. 

2. Členství ve spolku je jednoho druhu. Práva a povinnosti ve vztahu k druhu 

členství upravují tyto stanovy. 

3. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická osoba 

starší 18 let nebo právnická osoba. Členství se váže na osobu člena, je 

nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.  

4. Fyzická osoba nebo právnická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí členské 

schůze spolku o přijetí její žádosti o členství (dále jen „žádost“). Členská 

schůze může odmítnout přijetí žadatele o členství, a to zejména z důvodu, že 

přijetí žadatele za člena není v zájmu spolku. Na přijetí za člena spolku není 

právní nárok. 

5. V období mezi členskými schůzemi může nového člena prozatímně přijmout 

představenstvo. Přijetí člena prozatímně přijatého představenstvem musí 

potvrdit nejbližší členská schůze, jinak členství zaniká. 

6. Člena lze přijmout jen na základě jeho písemné žádosti, která splňuje 

podmínky uvedené v tomto bodě. Člen vždy musí projevit výslovný souhlas 

s členstvím. Spolek vede evidenci o členství jednotlivých členů a na žádost 

kteréhokoliv z členů mu vydá výpis z této evidence. Tato evidence je 

neveřejná. 

7. Členství zaniká 

a)  vystoupením člena ze spolku písemným oznámením představenstvu 

spolku, a to okamžikem doručení takového oznámení představenstvu 

spolku; 

b) zánikem právnické osoby jako člena nebo smrtí fyzické osoby jako člena; 

c) vyloučením člena, a to po schválení takového rozhodnutí členskou schůzí 

okamžikem doručení takového rozhodnutí vyloučenému členovi. 

 

Čl. V 

Práva a povinnosti členů 

1. Každý člen má právo 

a) účastnit se činnosti spolku; 

b) být pravidelně informován o dění ve spolku; 

c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet 

odpověď na své podání; 

d) být volen a navrhovat kandidáty do řídících orgánů (představenstvo) – 

není-li dále omezeno těmito stanovami, a kontrolních orgánů (dozorčí 

rada) spolku; 

e) volit a odvolávat členy dozorčí rady; 

f) účastnit se členské schůze spolku a hlasovat o všech záležitostech. 

2. Členové spolku mají právo volit a odvolávat členy představenstva. 

3. Členové spolku mají následující povinnosti: 

a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku; 

b) dodržovat stanovy spolku; 

c) zdržet se takové činnosti, která je v rozporu s účelem spolku. 

d) platit řádně a včas členské příspěvky. 
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Čl. VI 

Členské příspěvky 

1. Členské příspěvky jsou: 

a) řádné – zpravidla pokrývající běžnou činnost spolku schválenou na příslušný 

rok členskou schůzí. 

b) mimořádné – pokrývající náklady  konkrétních projektů nad rámec běžné 

činnosti spolku. Mimořádné příspěvky ke každému projektu zvlášť stanovuje 

představenstvo. Mimořádné příspěvky hradí pouze členové, kteří se do 

projektů zapojují.  

2. Výši řádných členských příspěvků na následující kalendářní rok musí schválit 

členská schůze vždy do 31. října roku předcházejícího. V případě, že členská 

schůze tímto způsobem výši členského příspěvku neurčí, platí pro následující 

kalendářní rok členský příspěvek ve stejné výši jako v roce předcházejícím. 

 

Čl. VII 

Orgány spolku 

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:  

a) členská schůze; 

b) představenstvo; 

c) dozorčí rada. 

2. V orgánech spolku jsou členské právnické osoby zastoupeny svými 

statutárními zástupci, případně jinými písemně pověřenými fyzickými 

osobami. 

3. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob jejich obsazování a průběh 

jejich jednání je upraven dále ve stanovách.  

4. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány 

jsou volené.  

5. Funkční období volených orgánů je tři roky.  

6. Členství ve volených orgánech zaniká:  

a) uplynutím funkčního období; 

b) odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí. 

c) odstoupením z funkce, před odstoupením z funkce musí člen orgánu 

dokončit řešení úkolů, které nesnesou odkladu a zajistit kontinuální předání 

agendy svému nástupci tak, aby nedošlo k poškození spolku; 

d) smrtí, či zánikem člena (právnické osoby), který do voleného orgánu vyslal 

svého pověřeného kandidáta. 

7. Všichni členové volených orgánů musí jednat s péčí řádného hospodáře, dbát 

zájmů spolku, dodržovat stanovy spolku a jednat takovým způsobem, aby 

spolku nevznikla škoda.  

 

 

Čl. VIII. 

Členská schůze 
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1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším 

orgánem spolku.  

Do její působnosti náleží: 

a) určit hlavní zaměření činnosti spolku; 

b) rozhodovat o změně stanov; 

c) schvalovat rozpočet, schvalovat výsledek hospodaření spolku, schvalovat 

výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období 

předkládané představenstvem; 

d) volit a odvolávat členy představenstva; 

e) volit a odvolávat členy dozorčí rady; 

f) hodnotit činnost orgánů spolku i jejich členů; 

g) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku; 

h) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena spolku; 

2. Členská schůze je svolávána podle potřeby, nejméně však jednou za rok a to 

tak, aby mohl být schválen rozpočet spolku, roční účetní závěrka a výsledek 

hospodaření.  

3. Členská schůze musí být svolána písemně, a to nejméně 15 dní před jejím 

konáním s tím, že pozvánka musí obsahovat zejména místo a čas. Upřesnění 

programu bude zasláno nejpozději 7 dní před jednáním.  

4. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská 

schůze. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi 

nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení 

důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li představenstvo 

spolku zasedání členské schůze do osmi týdnů od doručení řádné žádosti, může 

ten, kdo podnět podal, nebo člen dozorčí rady svolat zasedání členské schůze 

na náklady spolku sám. 

5. Vyžadují-li to zájmy spolku, může svolat členskou schůzi dozorčí rada. 

6. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat na něm 

vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu 

zasedání členské schůze.   

7. Každý člen spolku má jeden hlas.  

8. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti členů s celkově nadpoloviční 

většinou hlasů. V případě, že není členská schůze usnášeníschopná, musí být 

do 14 dnů svolána náhradní členská schůze s totožným programem jako 

členská schůze, za kterou je svolávána tato náhradní schůze, která je 

usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny všech členů.  

9. V případě členů – právnických osob, hlasem disponuje na členské schůzi vždy 

jedna osoba písemně pověřená členem. 

10. Tyto stanovy výslovně umožňují i hlasování mimo členskou schůzi („per 

rollam“), a to o všech záležitostech vyjma těch uvedených v tomto článku 

v odst. 1. pod písm. a), b), c), g), h). 

11. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů, kteří mají 

hlasovací právo, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak. 

12. Na členskou schůzi mohou být zváni hosté. Tito hosté nemají hlasovací právo. 

 

Čl. IX 
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Představenstvo 

1. Představenstvo je statutárním orgánem a má 5 členů. Členem představenstva 

může být pouze fyzická osoba.  

2. Představenstvo odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování 

rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o 

majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Členové 

představenstva se mohou účastnit členské schůze. 

3. Představenstvo vede a řídí fungování spolku v období mezi členskými 

schůzemi, dohlíží na dodržování stanov a pečuje o jeho rozvoj.  

4. Představenstvo je povinno jednat s péčí řádného hospodáře. 

5. Představenstvo je svoláváno předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát 

ročně. 

6. Představenstvo je usnášeníschopné pouze za účasti nadpoloviční většiny jeho 

členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Rozhodnutí představenstva 

jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů. 

7. Na schůzi představenstva mohou být zváni dle potřeby hosté, kteří nemají 

hlasovací právo. 

8. Do kompetence představenstva patří zejména: 

a) schvalovat změny rozpočtu schváleného členskou schůzí, přičemž 

maximální jednotlivá přípustná změna rozpočtu schvalovaná 

představenstvem činí 100.000 Kč v rámci rozpočtové kapitoly, přičemž se 

vždy musí jednat o dílčí změny, které nemají vliv na rozpočet jako celek; 

Toto ustanovení se netýká změn, které jsou kryty mimořádnými příjmy v 

průběhu roku. 

b) dohlížet na řádnou péči o majetek a na hospodaření spolku; 

c) vést seznam členů; 

d) volit ze členů představenstva předsedu a odvolat ho; 

e) určovat splatnost členských příspěvků;  

f) schvalovat a vydávat vnitřní předpisy spolku o hospodaření dle čl. XIII 

odst. 6. těchto stanov a organizační řád spolku; 

g) rozhodovat  o použití rezervního  fondu a schvalovat  jeho  vyúčtování.  

Použití prostředků k jiným účelům než k úhradě ztráty spolku, jako např. 

k zajištění financování nákladů na činnost spolku podléhá též souhlasu 

dozorčí rady spolku. 

9. Představenstvo vykonává i další činnosti, které nespadají do kompetence 

jiných orgánů spolku. 

10. Představenstvo může jednat i hlasovat „per rollam“, a to o všech záležitostech, 

při zachování pravidel hlasování dle tohoto článku. 

 

 

 

 

čl. X 

 Předseda představenstva 
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1. Předseda představenstva je statutárním zástupcem spolku a navenek za spolek 

jedná. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj 

podpis. 

2. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna předsedou další 

osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou 

s vymezením oprávnění a odpovědnosti.   

3. Předseda je volen představenstvem z řad jeho členů.  

4. Ke kompetencím předsedy patří zejména: 

a) svolání a vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti; 

b) zajištění pořízení zápisu z jednání členské schůze; 

c) svolání a vedení schůzí představenstva; 

d) zastupování spolku navenek; 

e) přijímání zaměstnanců a ukončování jejich pracovních poměrů. 

5. Předseda se řídí zákony České republiky, stanovami spolku a rozhodnutími 

představenstva a členské schůze. 

 

Čl. XI 

Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada má 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává členská schůze z 

řad členů spolku. Dozorčí rada se zodpovídá členské schůzi.  

2. Dozorčí rada volí ze svých řad předsedu, k jehož kompetencím patří svolání 

dozorčí rady, vedení jednání dozorčí rady.   

3. Členství v dozorčí radě není slučitelné s členstvím v představenstvu spolku. 

Členem nesmí být osoba blízká členu představenstva. 

4. Úkolem dozorčí rady je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření 

spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, 

organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a 

představenstva, zejména schváleným rozpočtem.  

5. Kontrolu provádí dozorčí rada nezávisle na ostatních orgánech na základě 

vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku.  

6. Při provádění kontrol je dozorčí rada povinna postupovat objektivně a 

nestranně.  

7. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat 

roční závěrku nezávislým auditorem.  

8. Dozorčí rada seznamuje členskou schůzi s výsledky činnosti dozorčí rady.  

9. Všichni členové, představenstvo spolku i zaměstnanci jsou povinni s dozorčí 

radou v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či 

vysvětlení a další požadovanou součinnost. 

10. Nesouhlasí-li odpovědné osoby či orgány se závěry dozorčí rady, mají právo 

připojit ke kontrolní zprávě své písemné vyjádření. 

11. Dozorčí rada je oprávněna svolat členskou schůzi vyžadují-li to zájmy spolku 

nebo není-li svolána členská schůze dle těchto stanov, ač by být svolána měla. 

12. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Rozhodnutí dozorčí rady jsou přijímána 

nadpoloviční většinou jejích členů.  

13. Členové dozorčí rady se mohou zúčastnit členské schůze.  
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Čl. XII 

Partnerství 

1. Partnerem spolku může být fyzická i právnická osoba. 

2. Partnerství vzniká na základě písemné Dohody o partnerství. Podpisem 

Dohody o partnerství partner uzavírá se spolkem spolupráci na realizaci 

cestovního ruchu na svém území nebo při své činnosti. 

3. Partneři se mohou účastnit členské schůze jako hosté, ale nemají hlasovací 

právo. 

 

Čl. XIII 

Majetek a hospodaření 

1. Spolek není založen za účelem dosažení zisku. 

2. Přebytek hospodaření z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost 

a správu spolku. Spolek může upravit další omezení využití zisku vnitřním 

předpisem. 

3. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z 

darů fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků, dotací a grantů, 

nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosů ze svého majetku. 

4. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí 

sloužit k financování činností naplňujících účel, poslání a cíle spolku.  

5. Spolek  vytváří   rezervní  fond a to z přebytků z hospodaření. Rezervní fond 

je určen primárně k úhradě případné ztráty spolku. Použití prostředků k jiným 

účelům než k úhradě ztráty spolku, jako např. k zajištění financování nákladů 

na činnost spolku podléhá též souhlasu dozorčí rady spolku.  

Spolek hospodaří tak, aby zajistil i naplňování rezervního fondu dle tohoto 

bodu. 

6. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, pro zajištění 

řádného naplňování účelu, poslání a cílů spolku.  Za řádnou správu, obnovu, 

údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení 

těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. 

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. 

Změny rozpočtu v souladu s čl. IX může ve vymezených intencích schvalovat 

představenstvo. 

8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření spolku jsou obsaženy ve vnitřních 

předpisech spolku. Tyto předpisy upravují zejména způsob nákupu služeb a 

dodávek. Tyto předpisy mohou upravovat i způsob uzavírání pracovněprávních 

vztahů. 

 

 

 

 

 

čl. XIV  

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí 

členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. 



9 
 

2. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Tyto stanovy, stejně jako 

jakékoliv jejich změny nabývají platnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí a 

účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin 

spolkového rejstříku. 

 


