LT CAMP, z.s.
STANOVY
Název a sídlo

I.

Název: LT CAMP, z.s. (dále jen „Spolek“)
Sídlo: K. H. Máchy 655, Nýřany 330 23
Bylo mu přiděleno IČO: (bude doplněno po jeho přidělení)

II.

Účel, poslání a cíle spolku

1. Na základě platné legislativy České republiky, kdy je možno vykonávat níže
specifikovanou činnost bez nároku na zisk, a to pouze ve formě spolku, byl tento spolek založen
výhradně za tímto účelem:
−
−

pořádání letního dětského tábora;
pořádání pobytů dětí a mládeže v přírodě;

2. Hlavním cílem této aktivity a zároveň posláním spolku jsou níže uvedené činnosti:
−
−
−
−
−

rozvíjení dovedností dětí při pobytu v přírodě se zaměřením na výchovu k
respektu k přírodě;
budování pozitivního vztahu k turistice;
rozvíjení pohybových dovedností dětí v přírodě;
výchova dětí k samostatnosti a všestrannosti;
rozšiřování komunikačních schopností dětí v kolektivu.

3. Spolek je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým svazkem občanů, jehož
členové sdílejí obdobné hodnoty podporující výše uvedené cíle spolku, kdy členové zastávají
aktivní trávení volného času dětí a mládeže v přírodě a svojí činnosti přispívají k jejich pozitivnímu
všestrannému rozvoji.
4. Aby hlavní činnost spolku mohla být naplněna, jeho členové se po celou relevantní dobu
podílí na organizaci a propagaci letního dětského tábora, potažmo pobytu dětí a mládeže v přírodě,
a téže vytváření ideálního zázemí pro tyto aktivity.
III.

Stanovy

1. 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.
IV.

Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
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2. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a
výše uvedenými cíli Spolku.
3. Členství je vázáno výhradně na osobu člena, přičemž členství je nepřevoditelné na jinou
osobu a nepřechází ani na právního nástupce člena.
4. Členství ve sdružení vzniká dnem doručení vyplněné přihlášky a zaplacením členského
příspěvku.
5. Členství ve spolku trvá neomezeně dlouhou dobu.
6. Spolek vede seznam členů, který je neveřejný.
7. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
8. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
a. v případě nezaplacení členského příspěvku, a to za předpokladu, že člen nezaplatil
členský příspěvek ani po dodatečné výzvě, ve které byla stanovena lhůta k uhrazení
členského příspěvku. Aby mohl být vyvolán tento právní následek, musí být v této
výzvě člen upozorněn na skutečnost, že v případě neuhrazení předmětné částky
dojde k zániku členství;
b. člen může ukončit své členství formou písemného oznámení. Toto oznámení musí
být prokazatelně doručeno Výboru spolku. Důkazní břemeno ohledně doručení
písemného oznámení nese vždy člen spolku;
c. členství dále končí úmrtím člena, nebo prohlášením člena za mrtvého;
d. členství je rovněž ukončeno vyloučením člena na základě rozhodnutí 2/3 většiny
Výboru spolku, přičemž okolnosti vedoucí k vyloučení člena spolku spočívají
zejména v porušení povinností člena uvedených níže;
e. členství končí zánikem spolku.
9. Každý člen Spolku má právo:
a. účastnit se Členské schůze členů Spolku.
b. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.
c. podílet se na činnosti Spolku.
d. být pravidelně informován o dění ve Spolku.
e. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku. V souvislosti s těmito
svými právy má každý člen právo na to, aby obdržel odpověď na své podání v
přiměřené době.
10. Každý člen Spolku má povinnost
a. platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na
zasedání členské schůze (resp. ustavující schůze), v případě vážných důvodů na
straně Člena je možno členský příspěvek prominout, či na jeho písemnou žádost
odložit jeho splatnost;
b. počínat si tak, aby bylo chráněno a zachováno dobré jméno Spolku a dbát o dobrou
pověst Spolku;
c. dodržovat stanovy Spolku;
d. respektovat usnesení Výboru spolku;
e. aktivně se podílet na plnění cílů spolku.

V.

Orgány spolku
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která je tvořena všemi členy spolku a schází
nejméně jednou ročně. V případě potřeby je možné, aby se členská schůze sešla i vícekrát
nežli jednou za rok. Členská schůze se schází za účelem, aby:
a. podala a schválila návrhy na změnu stanov;
b. zvolila na pětileté funkční období tříčlenný Výbor spolku;
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fakultativně zvolila jednotlivé členy Výboru spolku;
odvolala Výbor spolku;
schválila zprávu o činnosti Spolku;
schválila zprávu o hospodaření Spolku za relevantní, předcházející, období;
určila směr činnosti Spolku na relevantní období, zejm. v souvislosti s hlavní
činností spolku;
h. stanovila výši a splatnost členských příspěvků;
i. schválila rozpočet Spolku na příští období;
j. navrhla přijetí nebo vyloučení člena Spolku;
k. rozhodla o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
Zasedání Členské schůze Spolku svolává a řídí předseda Výboru Spolku (příp. zastupující
osoba).
Každý člen má jeden hlas. V případě vyrovnaného počtu hlasů rozhoduje hlas Předsedy
Výboru Spolku.
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů Spolku.
Pokud není členská schůze usnášeníschopná, má Výbor spolku povinnost svolat náhradní
členskou schůzi, a to do jednoho měsíce ode dne původního data konání členské schůze, ve
kterém Členská schůze nebyla usnášeníschopná. Takto opakovaná členská schůze je již
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská schůze může být svolána i na žádost členů spolku, pakliže alespoň třetina členů
Spolku podá ke svolání podnět předsedovi Výboru spolku.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
V rámci Členské schůze mají Členové spolku zejm. tato práva:
a. být na Členské schůzi seznámeni s finančním hospodařením spolku;
b. vznášet dotazy a připomínky k činnosti spolku a k činnosti Výboru;
c. dávat podněty a návrhy pro další činnost spolku.
Předseda Výboru spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do 30 dnů od
jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání Výboru předsedal nebo
koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné:
a. kdo zasedání svolal;
b. jakým způsobem se konalo;
c. kdy se konalo;
d. kdo jej zahájil;
e. kdo zasedání předsedal;
f. jaká rozhodnutí byla přijata;
g. kdy a kým byl zápis vyhotoven.
c.
d.
e.
f.
g.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Výbor spolku
1. Činnost Spolku mezi členskými schůzemi řídí Výbor spolku. Výbor se skládá ze tří členů, a
to z předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy. Předsedu a místopředsedy volí Výbor
ze svého středu nadpoloviční většinou hlasů.
2. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku a má zejm. tyto povinnosti:
a. rozhodovat o všech záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami svěřeny do
působnosti jinému orgánu;
b. vydávat vnitřní předpisy upravující běžný chod spolku;
c. řádně vést účetnictví a téže rozhodovat o způsobu vedení účetnictví;
d. provádět kontrolní činnost v plném rozsahu.
3. Výbor spolku se schází dle potřeby, a to na návrh kteréhokoliv člena Výboru. Nejméně však
jednou za čtvrtletí.
4. Všechna rozhodnutí Výboru musí být schválena většinou hlasů členů Výboru, v případě
rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
3

5. O jednání Výboru se vždy pořizuje zápis.
6. Výbor spolku volí Členská schůze (v případě prvovolby ustavující schůze) na dobu pěti let.
Členové Výboru mohou být voleni opakovaně.
7. Předseda stojí v čele Výboru. Předseda je oprávněn jednat za spolek v plném rozsahu
samostatně, zastupuje spolek navenek a je oprávněn činit právní jednání zavazující spolek,
nebo k nim zplnomocnit jiného člena spolku. Předseda se podepisuje tak, že k názvu spolku
připojí svůj vlastnoruční či certifikovaný elektronický podpis.
8. Co se týče 1. místopředsedy, ten má v rámci činnosti spolku na starosti zejména věci
organizačního charakteru související s hlavní činností spolku uvedenou výše. V případě
2. místopředsedy se jedná o záležitosti hospodářského charakteru. Pokud nejde o zastoupení
Předsedy z níže uvedených důvodů, nebo se nejedná o ad hoc pověření Předsedy,
1. místopředseda a 2. místopředseda nejednají za spolek navenek nikdy samostatně a ani
společně.
9. Předseda jedná jménem Spolku, a to vždy v souladu s rozhodnutím členské schůze a Výboru
spolku.
10. Předseda se podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku
připojí svůj podpis.
11. Předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Výboru spolku.
12. Předseda má zejm. tyto povinnosti:
a. odpovídá za řádné hospodaření Spolku;
b. kontroluje dodržování pravidel rozpočtu a taktéž schvaluje změny rozpočtu;
c. dbá na řádnou péči o majetek;
d. dbá na to, aby byly všech okolností naplněny cíle a poslání Spolku;
e. svolává Členskou schůzi;
f. přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření;
g. předseda má povinnost publikovat závěrky v rámci Spolku;
h. dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost;
i. rozhoduje o povinnostech dobrovolných spolupracovníků, kteří v rámci činnosti
spolku svojí aktivitou napomáhají naplňovat cíle a poslání spolku;
j. rozhoduje o případném vzniku či zániku pracovněprávních vztahů v rámci činnosti
spolku;
k. schvaluje interní předpisy Spolku.
13. První a druhý místopředseda spolku jsou oprávněni zastoupit předsedu v jeho povinnostech
v nepřítomnosti předsedy, nebo pokud předseda není schopen své povinnosti vykonávat, a to
především způsobem uvedeným v odstavci níže.
14. Pokud dojde k tomu, že předseda není schopen své povinnosti vykonávat jsou povinnosti
předsedy rozděleny mezi 2 místopředsedy, a to následujícím způsobem. První místopředseda
zastupuje předsedu zejm. v povinnostech uvedených v části č. V. „Orgány spolku“ oddíle
„Výbor spolku“ odst. 12 písm. d), e), i), j, k). Druhý místopředseda zastupuje předsedu
zejm. v povinnostech uvedených v témže odstavci, avšak jedná se o povinnosti uvedené
v písm. a), b), c), f), g), h). Pokud tato situace nastane jsou oba dva místopředsedové povinni
jednat tak, aby bylo vždy dosaženo cílů spolku vymezených v těchto stanovách.
15. Nastanou-li skutečnosti, kde budou muset oba dva místopředsedové jednat navenek namísto
předsedy spolku, místopředsedové se podepisují tak, že k názvu spolku připojí svůj
vlastnoruční či certifikovaný elektronický podpis a označí svoji funkci, tj. 1. místopředseda
či 2. místopředseda.
16. Pokud 1. místopředseda nebude schopen výkonu své funkce, zastoupí jej po nezbytně
dlouhou dobu 2. místopředseda. Pokud 2. místopředseda nebude schopen výkonu své
funkce, zastoupí jej po nezbytně dlouhou dobu 1. místopředseda.
17. Pokud osoby vykonávající funkci předsedy, 1. místopředsedy nebo 2. místopředsedy
v průběhu funkčního období z jakéhokoli důvodu nebudou moci vykonávat svoji funkci či
nebudou již mít zájem na výkonu své funkce, o svém záměru neprodleně informují
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Členskou schůzi. Členská schůze následně neprodleně zvolí nového člena Výboru, příp.
nové členy Výboru, přičemž nově zvolená osoba či osoby bude/ou předmětnou funkci
vykonávat pouze do konce funkčního období původního člena/členů Výboru. To neplatí,
pakliže by muselo z výše uvedených důvodů dojít k nové volbě všech tří členů Výboru, zde
se uplatní postup dle výše uvedené části č. IV. Členská schůze“ odst. 1 písm. b), kdy tedy
v takovémto případě musí být zvolen nový Výbor s novým funkčním obdobím.
VI.

Majetek a zásady hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek především z příjmů souvisejících s naplněním
účelů spolku, tak jak je stanoveno ve čl. 2 odst. 1) těchto stanov. Další prostředky získává
spolek ze členských příspěvků.
2. Fakultativně může spolek svoji činnost financovat z grantů, dotací, darů či ze státních
příspěvků. V tomto případě se však nejedná, a ani nesmí v budoucnu, jednat o hlavní příjem
spolku.
3. Veškeré získané finanční či materiální prostředky musí být využívány ve smyslu těchto
Stanov, tedy použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle
Spolku, resp. k samotnému zajištění financování účelu spolku.
4. Získané prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a zajištění
běžného chodu spolku a organizačních věcí, které vedou k naplnění účelu a cílů spolku.
5. O naložení se ziskem rozhoduje Výbor Spolku. V rámci tohoto rozhodnutí nemůže Výbor
rozhodnut o tom, že zisk nebo jeho část bude rozdělena mezi členy spolku.
6. Prostředky Spolku nesmějí být používány k bezdůvodnému obohacování fyzických ani
právnických osob. Toto platí i pro Členy spolku či pro osoby, které se Spolkem jakkoli
spolupracují.
7. Nevylučuje se jakékoli použití prostředků k sociálním či charitativním účelům.
8. Prostředky spolku lze použít na řádnou mzdu či odměnu za výkon funkce, což však může
být sjednáno pouze na základě platných smluv řádně uzavřených v souladu s těmito
stanovami.
9. Za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku může Spolek nabývat do svého
vlastnictví, správy nebo užívání majetek.
10. Téže může v této souvislosti se svým hospodařením spolek činit právní jednání zajišťující
naplnění účelu spolku, zejm. uzavírat smlouvy, které zajistí užívání movitých či nemovitých
věcí, za účelem naplnění cíle dle části č. II. „Účel, poslání a cíle spolku“ odst. 1) těchto
stanov.
11. Předseda může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku
určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.
12. Pokud se spolek dostane do ztráty, Členská schůze rozhodne o tom, jak ztrátu uhradit.
13. Bližší podrobnosti týkající se hospodaření s majetkem jsou upraveny vnitřními předpisy
spolku.
VII.

Trvání, zánik a likvidace Spolku

1. Trvání spolku není časově omezeno.
2. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze či
z jiného důvodu stanoveného zákonem.
3. Dojde-li k zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora.
4. Takto jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění
Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
5. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku.
6. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská
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schůze.
7. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen
vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh
zamítla.
8. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány Spolku.
2. Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 14. 2. 2022, jejíž konání
je potvrzeno zápisem ze dne 14. 2. 2022.
3. V ostatních věcech, neuvedených v těchto stanovách, se činnost Spolku řídí příslušnými
ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník.
V Nýřanech dne 14. 2. 2022
Zapsal a stanovy spolku vytvořil:
……………………
Miroslav Bittengl

V Nýřanech dne 14. 2. 2022
Svým podpisem souhlasím s obsahem stanov a schvaluji je:

………………………
Miroslav Bittengl

…………………
Šárka Bittenglová
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..…….…….……
Vojtěch Šlauf

