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STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 
MISTRA JANA Z HUSINCE

§ 1 Jméno a sídlo občanského sdružení

1. Jméno občanského sdružení:    Občanské sdružení Mistra Jana z Husince
2. Sídlo občanského sdružení: Kostnická 85, 384 21  Husinec
3. Sdružení působí na území České republiky i zahraničí.
4. Je občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, v platném znění.

§2 Poslání sdružení

1. Posláním o.s. je rozvíjení a popularizace myšlenkového odkazu Mistra Jana Husa.
2. Ochrana kulturních a společenských hodnot a tradic.
3. Podpora vzdělávání, kultury, výchovy a cestovního ruchu.

§3 Hlavní formy, jimiž je poslání sdružení realizováno

Realizace nejrůznějších aktivit vedoucích k naplnění poslání, jako:
1. organizace každoročních Husových oslav v jeho rodišti
2. účast na aktivitách jiných organizací, které popularizují  myšlenkový odkaz Mistra Jana Husa na území ČR i 

v Evropě
3. propagace aktivit vztahujících se k odkazu Mistra Jana Husa v médiích
4. organizace přednášek, přehlídek, seminářů a soutěží s tématikou osoby a díla Mistra Jana Husa
5. vydávání sborníků, publikací a periodik o osobě a díle Mistra Jana Husa
6. navazování kontaktů a spolupráce s obdobně orientovanými právnickými i fyzickými osobami
7. spolupráce s místní samosprávou, veřejnou správou a dalšími institucemi
8. péče o rodný dům Mistra Jana Husa
9. obnova a doplnění expozice památníku Mistra Jana Husa

§4 Členství ve sdružení

1. Členem sdružení  se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a 
sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti a každá řádně registrovaná právnická osoba..

2. Fyzická osoba se stává členem přijetím jeho žádosti valnou hromadou sdružení, nebo výborem sdružení jako 
pověřeným zástupcem.

3. Valná  hromada  nebo  výbor  může  odmítnout  přijetí  přihlášky,  pokud  existuje  reálné  nebezpečí  škodlivého 
působení na veřejnost nebo na činnost a poslání sdružení. 

4. Členství ve sdružení je nepřevoditelné na jinou osobu.
5. Členství končí vystoupením, úmrtím nebo vyloučením člena ze sdružení.
6. Valná hromada nebo výbor má právo člena vyloučit, pokud svým jednáním porušuje zásady a poslání sdružení 

nebo zanedbává členské povinnosti.

§5 Práva a povinnosti člena

1.   Práva člena sdružení:
a) účastnit se činnosti sdružení
b) být pravidelně informován o dění ve sdružení
c) podávat podněty orgánům sdružení a obdržet odpověď na svůj podnět
d) volit a být volen do orgánů sdružení
e) účastnit se jednání a rozhodování na valné hromadě

2.   Povinnosti člena sdružení:
a) platit členské příspěvky
b) dodržovat stanovy a usnesení orgánů sdružení
c) zúčastňovat se valné hromady, příp. svoji neúčast řádně omluvit
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§6 Dobrovolní spolupracovníci

1.  Činnost sdružení je realizována díky obětavé práci dobrovolných pracovníků
2.  Dobrovolným spolupracovníkem je každý, kdo splňuje současně následující podmínky:

a) nezištně nabízí své znalosti, schopnosti, dovednosti, zkušenosti a svůj volný čas pro činnost sdružení a není 
za to odměňován formou platu

b) je ochoten podporovat poslání sdružení
3.    Sdružení může v případě dohody s dobrovolným spolupracovníkem uzavřít smlouvu podle §724 
      občanského zákoníku, kde se vymezí práce, kterou dobrovolník vykonává a pravomoc a 
      odpovědnost pracovníka.
4.    Sdružení může v rámci svého rozpočtu odměňovat dobrovolné spolupracovníky za jejich soustavnou 
      Práci.

§7 Orgány sdružení

Pro zabezpečení své činnosti zřizuje sdružení následující orgány:
a) valnou hromadu
b) výbor
c) předsedu
d) místopředsedu
e) hospodáře
f) revizní komisi

§8 Valná hromada

1. Je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Je tvořena všemi právoplatnými členy sdružení.
3. Je svolávána předsedou dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok, vždy po účetní uzávěrce.
4. Na žádost nejméně 1/3 členů sdružení a s udáním důvodu a programu musí být svolána mimořádná valná 

hromada. Výbor je povinen svolat tuto mimořádnou hromadu nejdéle do 8 týdnů po doručení žádosti.
5. Právo účastnit se valné hromady mají všichni členové sdružení, každý člen má hlasovací právo, toto hlasovací 

právo je nepřevoditelné.
6. Pozvánka  na  valnou  hromadu  spolu  s programem a  přílohami  musí  být  rozeslána  písemně  všem  členům 

sdružení nejméně 3 týdny před jejím konáním.
7. Jednání valné hromady řídí předseda, nebo jím pověřený předsedající valné hromady.
8. Každá řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
9. Valná hromada jedná o  životě  a  činnosti  sdružení  za  uplynulé  období,  přijímá zásady  činnosti  pro  období 

následující, volí nové orgány, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti 
pro život sdružení.

10. Do výlučné kompetence valné hromady patří:
a) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření sdružení za uplynulé období, předkládané výborem
b) volby členů výboru a revizní komise, včetně stanovení počtu jejích členů, přičemž výbor musí mít nejméně 

3 a nejvýše 15 volených členů, revizní komise musí mít nejméně 2 a nejvýše 5 členů
c) stanovení výše členských příspěvků
d) usnášení o návrzích valné hromady
e) usnášení o změnách stanov sdružení
f) usnášení o zániku sdružení

§ 9 Výbor sdružení

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem sdružení, řídí její činnost v souladu se stanovami a dalšími směrnicemi 
valné hromady po celé své funkční období.

2. Výbor je složen  z  valnou hromadou řádně zvolených kandidátů.
3. Všichni členové výboru mají právo hlasovat.
4. Funkční období výboru je 3 leté.
5. Výbor odpovídá za řádné hospodaření sdružení, kontroluje dodržování stanov a dalších směrnic sdružení a dbá 

na řádnou péči o majetek sdružení.
6. Výbor je svoláván dle potřeby, nejméně však 3x v kalendářním roce.
7. Na schůzi výboru mohou být zváni hosté s hlasem poradním, účastnit se mohou také ostatní členové sdružení, 

rovněž s hlasem poradním.
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8. Výbor dohlíží na činnosti sdružení, podílí se na vytváření programů sdružení a připravuje program a podklady 
pro jednání valné hromady.

9. Do výlučné kompetence výboru patří:
a) svolávat valnou hromadu
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční uzávěrku hospodaření sdružení a závěry publikovat v rámci 

sdružení
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a veškerou hospodářskou činnost sdružení
d) přijímat členy a rozhodovat o  vyloučení člena z řad sdružení

11. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře v souladu se stanovami na dobu 3 let.
12. Výbor je oprávněn delegovat některé pravomoci na předsedu či další členy výboru, případně i ostatní členy 

sdružení. Toto delegování musí být vždy písemné a se souhlasem obou stran.

§10 Předseda a místopředseda

1. Předseda je volen na dobu 3 let. Funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je 
nutné provést nejdéle do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

2. K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) vedení valné hromady
b) svolávání a vedení schůzí výboru

3. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami a rozhodnutím valné hromady a výboru.
4. Předseda smí některé své pravomoci delegovat na další členy výboru, případně i ostatní členy sdružení, toto 

delegování musí být vždy písemnou formou a se souhlasem obou stran.
5. Předseda je statutárním zástupcem organizace.
6. Místopředseda zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.

§11 Hospodář

1. Hospodář odpovídá za sestavování rozpočtu, dodržování rozpočtových pravidel, vypracování účetní uzávěrky a 
jejich předložení výboru.

2. Kontroluje stav čerpání rozpočtu a dbá na řádnou péči o majetek sdružení.

§12 Revizní komise

1. Je tvořena alespoň 2 členy. Ti volí ze svého středu předsedu. Do revizní komise smí být zvolen každý člen 
sdružení.

2. Funkční období členů revizní komise je 4 leté.
3. Úkolem revizní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů sdružení a hospodaření probíhá v souladu s obecně 

platnými předpisy, dalšími ustanoveními sdružení a rozhodnutími valné hromady a výboru.
4. Revizní komise je zodpovědná valné hromadě.
5. Kontrolu  provádí  revizní  komise nezávisle na ostatních  orgánech sdružení,  na  základě vlastního  rozhodnutí 

kdykoliv v průběhu roku, nejméně však 1x ročně, v rámci odsouhlasení roční uzávěrky hospodaření.
6. O výsledku kontroly předá zástupce komise do 10 dnů předsedovi a následně valné hromadě písemnou zprávu. 

Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, kontrolované oblasti, zjištěné nedostatky a osoby, 
které za ně nesou odpovědnost a návrh opatření v nápravě.

7. Všichni  členové a pracovníci  jsou povinni  s revizní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí 
potřebné informace a podklady.

8. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

§13 Střet zájmů

1. Funkci člena výboru nemohou vykonávat osoby v pracovním poměru ke sdružení.
2. Člen revizní komise nesmí být členem výboru, ani zaměstnancem sdružení.
3. Člen revizní komise nesmí být osobou blízkou dle občanského zákoníku ke statutárnímu zástupci sdružení.

§14 Odvolání a řízení o něm

1. Členové,  kteří  nesouhlasí  s rozhodnutím orgánu sdružení,  jež  se  jich týká,  mají  po zveřejnění  napadeného 
rozhodnutí právo odvolat se k vyššímu orgánu v pořadí podle § 14 ods. 4 stanov sdružení.
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2. Odvolání musí být podáno do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí účastníkům. Podání odvolání nemá odkladný 
účinek.

3. O podaném odvolání je povinen příslužný orgán rozhodnout do 30ti dnů ode dne doručení odvolání. Pokud je 
nejbližší řádná schůze orgánu svolána na pozdější  termín, musí  být rozhodnuto na této schůzi a lhůta pro 
rozhodnutí se o tuto dobu prodlužuje.

4. Pořadí odvolacích orgánů sdružení:
a) výbor sdružení
b) valná hromada

§15 Obecná prospěšnost o.s.

1. Prostředky na svou činnost získává sdružení z:
a) členských příspěvků
b) dědictví a odkazů
c) darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí
d) státních příspěvků a nadačních grantů
e) příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností 
naplňujících poslání a cíle sdružení a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky sdružení nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i 
pro  všechny  členy  a  případné  zaměstnance  sdružení.  To  nevylučuje  použití  prostředků  k sociálním  nebo 
charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných 
smluv.

4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají  orgány sdružení v rozsahu dle ustanovení 
těchto stanov případně dalších vnitřních předpisů sdružení.

5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočetu schváleného výborem.

§16 Zánik sdružení

1. Sdružení může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí 
valné hromady.

2. Aby mohlo být sdružení rozpuštěno usnesením valné hromady, musí být valná hromada svolána s uvedením, že 
má být jednáno o návrhu rozpuštění, a pro tento návrh musí hlasovat nejméně 2/3 přítomných členů valné 
hromady.

3. Dojde-li k zániku sdružení, přejde jeho majetek po vypořádání závazků na obec Husinec.

§17 Změny stanov o.s.

1. Stanovy sdružení lze změnit pouze rozhodnutím valné hromady, hlasují-li pro navrženou změnu nejméně 2/3 
přítomných členů valné hromady.

2. Změnit stanovy lze pouze tehdy, byl-li podán návrh písemně předán členům valné hromady ve lhůtě 4 týdnů 
před konáním valné schůze.

3. Každá změna stanov schválená valnou hromadou musí být neprodleně sdělena ministerstvu vnitra ČR.

§18 Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy byly zaregistrovány ministerstvem vnitra ČR dne 11.12.2003.
IČO: 266 47 818
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