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Stanovy spolku Fotoklub Vsetín, z.s. 

ČLÁNEK 1 
Název, forma a sídlo Spolek Fotoklub Vsetín, z.s. (dále jen spolek) je právnickou osobou 
založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo 
ve Vsetíně. 
 
ČLÁNEK 2 
Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčují zájemci 
o fotografii k rozvoji svých znalostí v oblasti fotografie, vzájemné výměně zkušeností a k 
prezentaci své fotografické tvorby kulturní veřejnosti.   

ČLÁNEK 3 
Základní účely spolku 

Základními účely spolku jsou zejména: 
3.1. prezentace fotografických prací členů spolku kulturní veřejnosti, 
3.2. rozvoj znalostí členů spolku v zájmové oblasti, vzájemná výměna zkušeností, 
3.3. rozšíření nabídky kulturních a společenských akcí ve městě i širším regionu o výstavy 

a další aktivity v oblasti fotografie,  
3.4. propagace města i širšího regionu v ČR i zahraničí, 
3.5. účelné využití volného času zájmovou činností v oblasti fotografie, 
3.6. poskytování výstavního mobiliáře členům spolku pro autorské výstavy. 

 
ČLÁNEK 4 
Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména: 
4.1. pravidelné schůzky členů spolku dle plánu, 
4.2. pořádání fotografických dílen, výletů, společné návštěvy fotografických výstav, 
4.3. pořádání fotografických výstav, pomoc členům při pořádání autorských výstav,  
4.4. pořádání vzdělávacích akcí v oblasti fotografie (přednášky, semináře, poradenství), 
4.5. pořádání fotografických soutěží a účast na soutěžích jiných pořadatelů, 
4.6. spolupráce s dalšími fotokluby a organizacemi v ČR i zahraničí. 

 



 
 
ČLÁNEK 5 
Členství ve spolku 

5.1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. 
Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho 
písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu 
trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum 
podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. O přijetí rozhoduje následně rada 
spolku. 

5.2. Člen spolku má právo zejména: 
5.2.1.   účastnit se veškeré činnosti spolku,  
5.2.2. volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů –  pokud    

je člen starší 18 let, 
5.2.3. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 
5.2.4. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku, 
5.2.5. znát stav hospodaření spolku, 
5.2.6.    mít rovnocenný přístup k majetku spolku (využití majetku pro společné akce 

má vždy přednost před využitím pro individuální potřeby jednotlivých členů). 
5.3. Člen spolku je povinen zejména: 

5.3.1.   dodržovat stanovy, 
5.3.2. včas zaplatit členský příspěvek, 
5.3.3. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce, 
5.3.4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
5.3.5.    šetrně zacházet s majetkem spolku, nahradit případné škody, s přihlédnutím 

ke stáří a stavu nevráceného nebo poškozeného vybavení (uhrazení opravy, 
pořízení odpovídajícího vybavení, finanční náhrada určená k pořízení nového 
vybavení), 

5.3.6. nepoškozovat zájmy a dobré jméno spolku. 
 

ČLÁNEK 6 
Zánik členství 

Členství ve spolku zaniká písemným oznámením radě spolku, neplacením členského 
příspěvku, úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením, rozhodnutím rady o zrušení 
členství na základě opakovaného nebo hrubého porušení stanov a zánikem spolku. 
 
ČLÁNEK  7 
Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 
7.1. Členská schůze 
7.2. Rada spolku 
7.3. Revizní komise 

7.1. Členská schůze  

7.1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se nejméně jednou ročně,  
aby: 



7.1.1.1. schválila případné změny stanov, 
7.1.1.2. zvolila na dvouleté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku 

včetně funkcí, případně tuto radu spolku odvolala, 
7.1.1.3. zvolila na dvouleté funkční období tříčlennou revizní komisi, 

případně tuto komisi odvolala, 
7.1.1.4. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za 

předcházející období, zprávu revizní komise, 
7.1.1.5. určila plán činnosti spolku na další období, 
7.1.1.6. stanovila výši členských příspěvků, 
7.1.1.7. schválila rozpočet spolku na příští období, 
7.1.1.8. zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku, 
7.1.1.9. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 
7.1.1.10. vyloučila člena pro hrubé porušování stanov. 

7.1.2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, 
pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů spolku. Není-li členská schůze 
schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho 
měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je 
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  

7.1.3. Člen spolku, který se nemůže osobně zúčastnit členské schůze má možnost 
písemně zmocnit pro jednotlivý případ k hlasování jiného člena spolku. 

7.1.4. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke 
svolání podnět. 

7.1.5. Nastane-li při hlasování rovnost hlasů, rozhoduje hlas předsedy spolku. O 
zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou 
většinou. 

7.1.6. Na návrh rady spolku může členská schůze rozhodnout o čestném členství 
fyzické či právnické osoby. Čestné členství se uděluje zejména za výjimečný 
přínos pro rozvoj a činnost spolku. Čestný člen je zbaven členských povinností, 
v rámci práv má ovšem pouze poradní hlas. 

7.1.7. Členské příspěvky je nutné zaplatit do konce února příslušného roku. Rada 
spolku může rozhodnout o zaplacení příspěvku v pozdějším termínu. Při 
vystoupení ze spolku nebo při zrušení členství se příspěvek nevrací. 

7.2. Rada spolku 
7.2.1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku. Rada spolku je 

tříčlenná a v případě potřeby může členská schůze rozšířit radu maximálně o 
další 2 členy bez konkrétní funkce. Rada spolku sestává z funkcí: 
 předsedy,  
 místopředsedy, 
 hospodáře.   

7.2.2. Rada spolku je jeho statutárním orgánem.  
7.2.3. Předseda nebo místopředseda spolku samostatně zastupují spolek navenek a 

taktéž samostatně jednají jeho jménem. Mohou písemně pověřit dalšího člena 
spolku, aby samostatně jednal jménem spolku. 

7.2.4. Členy rady a funkce v radě volí členská schůze na základě návrhu některého ze 
členů spolku a souhlasu voleného na tuto funkci kandidovat. V případě, že 
nezíská žádný z navrhovaných kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, postupují 
do dalšího kola volby 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě, že ani 
pak nedojde ke zvolení, opakuje se volba na další členské schůzi svolané 
nejpozději do jednoho měsíce. 



 
 
7.2.5. Funkční období rady je dvouleté. Rada se schází dle potřeby a usnáší se 

nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. 

7.2.6. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku, který měl 
některou z funkcí dle bodu 7.2.1 stanov, je předseda spolku nebo jeho 
zástupce povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady. 

7.2.7. Rada rozhoduje ve věcech organizačních a hospodářských: 
7.2.7.1. schvaluje smlouvy a dohody uzavírané jménem spolku, průběžně 

sleduje hospodaření s finančními prostředky spolku ve spolupráci s 
revizní komisí, 

7.2.7.2. provádí usnesení členské schůze, rozhoduje v rámci schváleného 
programu o činnostech spolku a jejich organizačním zajištění,  

7.2.7.3. zajišťuje způsoby a prostředky k výkonu navržených činností, 
předkládá členské schůzi zprávu o výsledcích své činnosti a zprávu o 
hospodaření, 

7.2.7.4. podává návrhy pro další činnost spolku, stanovuje čas, místo konání a 
program členských schůzí a informuje o tom členy, 

7.2.7.5. rozhoduje o přijetí nových členů, předkládá členské schůzi návrhy na 
zrušení členství. 

7.2.8. Člen rady může být odvolán členskou schůzí nebo  může odstoupit. Ve 
druhém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy rada odstoupení schválila. 

 
7.2.9. Hospodář spolku odpovídá  

7.2.9.1. za správné a úplné vedení evidence majetku spolku, 
7.2.9.2. vedení příjmů a výdajů v pokladní knize spolku a evidenci účetních 

dokladů, 
7.2.9.3. vedení přehledu o příjmech a výdajích na bankovních účtech, 
7.2.9.4. vedení evidence darů peněžitých i nepeněžitých, 
7.2.9.5. vybírá a eviduje členské příspěvky členů spolku, 
7.2.9.6. jedenkrát ročně předkládá členské schůzi zprávu o využití finančních 

prostředků a výsledcích hospodaření se společným majetkem za 
uplynulý rok, 

7.2.9.7. je povinen na požádání umožnit nahlédnout do záznamů o 
hospodaření každému členovi spolku se svolením rady. 

7.3.   Revizní komise 
7.3.1. Je kontrolním orgánem spolku, vykonává dohled nad hospodařením s 

finančními prostředky a majetkem spolku, kontroluje činnost rady, 
7.3.2. je tříčlenná, její členy volí členská schůze stejným způsobem, jako členy rady, 
7.3.3. má právo se zúčastňovat jednání Rady spolku. Schází se podle potřeby, 

nejméně 1× ročně, kdy jsou jí předkládány doklady o čerpání finančních 
prostředků hospodářem, 

7.3.4. na konci kalendářního roku provede inventuru majetku spolku, vypracuje a 
předkládá členské schůzi zprávu o kontrole hospodaření spolku, 

7.3.5. pokud zjistí závažné nedostatky v hospodaření spolku, činnosti rady nebo jiné 
závažné pochybení má právo svolat členskou schůzi. 



ČLÁNEK 8 
Hospodaření spolku 

8.1. Hospodaření spolku s finančními prostředky se řídí rozpočtem příjmů a výdajů, 
schváleným členskou schůzí. 

8.2. K zajištění činnosti spolku vytváří rada finanční fond. Jeho základními zdroji jsou:  
8.2.1. členské příspěvky, 
8.2.2. granty, dary, dotace, dobrovolné příspěvky, 
8.2.3. výnosy z majetku. 

8.3. Za hospodaření spolku odpovídá rada. Spravuje veškerý majetek spolku. Tento 
majetek smí být využíván k zajišťování činnosti spolku, případně k zapůjčení členům 
spolku nebo spolupracujícím subjektům. 

8.4. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. 

 
 
ČLÁNEK 9 
Závěrečná ustanovení 

9.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

9.2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 26. 11. 2015.  Účinnosti nabývají dnem 
zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě 28.1.2016. 

 

 (Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8158) 

 
 

                                                                                      Jaromír Evják 

        předseda Fotoklubu Vsetín, z.s. 

 


