
Stanovy spolku 

 

ENERKOM Bobrava, z.s. 

 

ČÁST I. 

Preambule a výklad některých pojmů 

 

1. ENERKOM Bobrava z.s. (dále jen „spolek“) je spolkem, sdružujícím samostatné fyzické a právnické 
osoby k uplatňování společného zájmu, který je dále popsán v těchto stanovách spolku. 
 

2. Spolek představuje společenství pro obnovitelné zdroje ve smyslu čl. 22 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (dále jen „směrnice RED II“). 

 
3. Spolek sdružuje samostatné fyzické a právnické osoby při respektování zásad komunitně vedeného 

místního rozvoje – metody Leader. Při své činnosti se řídí těmito stanovami, vnitřními normami, 
obecně závaznými právními předpisy České republiky a přiměřeně též zásadami vydanými 
Evropskou komisí pro komunitně vedený místní rozvoj. 
 

4. Komunitně vedený místní rozvoj je ucelená soustava operací za účelem splnění cílů a potřeb na 
místní úrovni, která přispívá k dosažení strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění.  

 

5. Spolek se zakládá na dobu neurčitou. 
 

 

ČÁST II. 

Název, sídlo, předmět činnosti, účel spolku, členství 

 

§ 1 

Název a sídlo spolku (identifikační údaje) 

 

1. Název:   ENERKOM Bobrava, z.s. 
 

2. Sídlo:  Nebovidy 250, 664 48 Nebovidy 

3. IČO:                17960649 

 
 

 



§ 2 

Poslání, účel a předmět činnosti spolku 

 

1. Hlavním posláním spolku je společensky užitečná činnost, konkrétně přispívat ke zlepšování kvality 
života a životního prostředí a vyváženému rozvoji zejména na území Místní akční skupiny Bobrava, 
při respektování zásad komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER, partnerství a 
spolupráce, a to zejména poskytováním energetických služeb svým členům a vyšší míry účasti svých 
členů na energetickém trhu. 
 

2. Dalším posláním spolku je vytvářet všestrannou péči pro uspokojování potřeb svých členů, zejména 
v oblasti energetiky a s využitím energetického trhu, hájit a prosazovat jejich zájmy, reprezentovat 
a zastupovat své členy na mezinárodní, národní i regionální úrovni a dále přinášet enviromentální, 
hospodářské a sociální přínosy svým členům a předmětné lokalitě. 

 

3. Posláním spolku je dále vytvářet alternativní možnosti investování ve vztahu k převládajícím 
trendům při využití obnovitelných zdrojů energie, zejména zpřístupnit široké veřejnosti možnost 
podílet se na realizaci opatření vedoucích k využití obnovitelných zdrojů energie. Spolek usiluje o 
to, aby široká veřejnost začala aktivně spolupracovat na decentralizaci energetiky, využití 
obnovitelných zdrojů energie a na konceptech a praktických řešeních, které budou vést k vyrovnání 
sociálních rozdílů, posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování celé společnosti při 
využívání energie. 
 

4. Spolek při naplnění svého poslání dbá zejména na: 

• působení jako platforma pro realizaci společenství pro obnovitelné zdroje ve smyslu směrnice 
RED II                
a příslušných právních předpisů v oblasti energetiky, a to na území Místní akční skupiny 
Bobrava; 

• naplňování společného zájmu všech svých členů, kterým je zajištění financování a realizace 
výroben energie z obnovitelných zdrojů (dále jen „výrobny“). Seznam výroben, ze kterých 
budou členové spolku odebírat energii, včetně specifikace, umístění a hodnoty instalovaného 
výkonu bude veden spolkem, 

• správu kapitálové účasti svých členů v souvislosti s realizací výroben z obnovitelných zdrojů 
energie a její využití a v souvislosti s dalšími aktivitami spolku; 

• umožnění zapojení těch členů, kteří již v době vzniku jejich členství sami realizují výrobu energie  
z obnovitelných zdrojů; 

• osvětu v oblasti decentralizace energetiky, tak aby široká veřejnost začala aktivně 
spolupracovat na decentralizaci energetiky, využití obnovitelných zdrojů energie a na 
konceptech a praktických řešeních, které budou vést k posílení trvalé udržitelnosti a 
zodpovědnému chování subjektů při využívání energie; 

• navrhování a spolupůsobení při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu 
k právní úpravě společenství pro obnovitelné zdroje, lokálních distribučních soustav a dalších 
oblastí komunitní energetiky. 
 

5. Výrobna bude financována z příspěvků jednotlivých členů, z darů, z bankovního úvěru, který spolek 
převezme za účelem realizace výrobny, z tržeb za prodej nespotřebované energie členy spolku 
obchodníkům s energie, z emise investičních certifikátů a dluhopisů. 
 

6. V rámci společného účelu má spolek na zřeteli zejména zájmy svých členů na výrobě a spotřebě 
energie z obnovitelných zdrojů.  



 

7. Hlavní činností spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k naplnění poslání spolku a k ochraně 
a uspokojení společných zájmů členů spolku. 

 

8. Hlavními činnostmi spolku jsou: 

• vytváření ekonomické základny pro plnění účelu spolku, 

• školení, osvěta a šíření konceptu komunitní energetiky, 

• odborná konzultační činnost v oblasti komunitní energetiky pro členy i externí subjekty, 

• příprava legislativních návrhů v oblasti komunitní energetiky, 

• zajištění dodávek energie členům spolku využitím obnovitelných zdrojů energie, podpora 
elektromobility a akumulace energie, zřizování a provoz dobíjecích stanic pro členy spolku. 

• zajištění přípravy projektů výroben a všech administrativních povolení potřebných pro realizaci 
výroben (např. licence pro podnikání v energetických odvětvích). 

• vytváření a správa společenství pro obnovitelné zdroje a podpora jejich spolupráce. 

• správa kapitálové účasti členů spolku v souvislosti s realizací výrobny, 

• zajištění samotné realizace (výstavby) výrobny. 
 

9. Spolek bude dále vykonávat vedlejší doplňkovou činnost, která vychází z hlavního předmětu 
činnosti a účelu spolku a bude výdělečná. Jedná se o provozování živnosti volné „Výroba, obchod a 
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, respektive příslušných oborů, 
souvisejících s činností spolku a to zejména: 
 

• Velkoobchod a maloobchod, 

• Zprostředkování obchodu a služeb, 

• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 

• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 

• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

 
10. Vedlejší doplňková činnost spolku, popsaná v těchto stanovách a související s poskytováním a 

realizací energetických služeb, poskytování a realizace podpůrných služeb v oblasti energetiky a 
elektromobility (např. zřizování a zajištění provozu dobíjecích stanic, akumulace energie atd.) bude 
vykonávána za účelem podpory hlavní činnosti. Spolek provádí vedlejší doplňkovou činnost, pokud 
povede k realizaci hlavní činnosti. Veškeré příjmy získané z vedlejší doplňkové činnosti budou 
použity k financování hlavní činnosti spolku. 
 

11. Spolek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské nebo 
nepodnikatelské subjekty (zpravidla obchodní společnosti, či družstva) podle platných právních 
předpisů. O založení podnikatelského nebo nepodnikatelského subjektu rozhoduje valná hromada 
spolku. 

 
§ 3 

Členství 
 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které 
souhlasí se stanovami a posláním spolku. Členem spolku se může stát jenom ta fyzická či právnická 
osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v lokalitě, která splňuje podmínky stanovené směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů (RED II), a českých předpisů, které tuto směrnici transponují, 
zejména energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie.  



 
 
2. Řádným členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která podala přihlášku k řádnému 

členství ve spolku a projevila souhlas se stanovami spolku a nabyla úplné právní způsobilosti. 
Zakládající členové spolku jsou řádnými členy spolku.  

3. O přijetí člena spolku rozhoduje valná hromada spolku na základě písemné přihlášky, ve které 
zájemce o členství ve spolku projeví svůj souhlas s platnými stanovami spolku. 

 
4. Spolek vede seznam řádných členů spolku Zápisy a výmazy týkající se členství provádí do tohoto 

seznamu předseda spolku. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Do seznamu 
členů se u každého člena uvede u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, bydliště, 
telefonní číslo, e-mail, ID datové schránky a u právnické osoby název, IČO, sídlo, telefonní číslo, e-
mail a ID datové schránky a dále jméno a příjmení, datum narození, bydliště fyzické osoby 
oprávněné jednat za právnickou osobu v souladu s platnými právními předpisy. Podáním žádosti 
o členství uděluje žadatel souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení seznamu členů. 
Vyžadují-li to právní předpisy, jsou součástí seznamu členů i údaje o skutečných majitelích 
právnických osob ve smyslu platných právních předpisů. 
 

5. Údaje o členech mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu, a to v rámci plnění povinností 
spolku vůči třetím osobám.  

 
6. Výše uvedené údaje o členech spolku dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a 

územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků 
ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství souhlasí s tím, aby údaje o něm 
vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

 
7. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze 

seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 
 
8. Členství ve spolku zaniká: 

• vystoupením – členství zaniká dnem, ve kterém bylo písemné oznámení člena o vystoupení 
doručeno do sídla spolku, 

• vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady spolku, 

• zánikem člena spolku. 
 
9. Člen spolku může být vyloučen: 

• dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití ve spolku, které ohrozilo jeho řádný chod nebo 
znehodnotilo činnost, dobré jméno či význam poslání spolku, 

• porušuje-li nebo neplní povinnosti člena vyplývající ze stanov, ačkoliv byl již písemně vyzván 
příslušným orgánem spolku, aby od takového jednání upustil, zejména pokud v řádném 
termínu neuhradí členské příspěvky stanovené valnou hromadou spolku, 

• způsobil-li svým jednáním majetkovou újmu spolku. 
 

10. Zánik členství nezakládá nárok na vrácení členských příspěvků. Pro případ ukončení členství dle 
výše uvedených bodů bude vypořádání se členem, jehož členství zaniklo provedeno na základě 
rozhodnutí valné hromady spolku. 
 

 
§ 4 

Práva a povinnosti člena 



 
1. Každý člen spolku má právo: 

• podílet se na činnosti spolku a využívat k tomu jeho orgány, 

• obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy, dotazy apod. s právem na jejich vyřízení, 

• požívat výhody členství ve spolku, a to v souladu s vnitřními pravidly schválenými valnou 
hromadou hlavního spolku. 
 

2. Řádný člen spolku má právo: 

• volit a být volen do orgánů spolku, 

• hlasovat na jednáních orgánů spolku a tím rozhodovat o činnosti spolku, 
 
3. Člen spolku je povinen: 

• dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní normy spolku přijaté spolkem a jeho orgány, 

• plnit rozhodnutí přijatá podle těchto stanov a ostatních norem orgány spolku a své smluvní 
závazky uzavřené se spolkem, 

• účastnit se aktivně práce ve spolku, 

• platit řádně členské příspěvky stanovené valnou hromadou spolku dle druhu členství 

• zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno spolku. 
 

 
ČÁST III. 

STRUKTURA A ORGÁNY SPOLKU  
 

§ 5 
Orgány spolku 

 
1. Orgány spolku jsou: 

• Valná hromada 

• Výbor 

• Kontrolní komise 
 

2. Všechny orgány spolku rozhodují kolektivně. K přijetí návrhů a usnesení je třeba nadpoloviční 
většiny hlasů přítomných, pokud v dalších ustanovení těchto stanov není upraveno jinak. Usnesení 
orgánů spolku přijatá v rámci stanov jsou závazná. Členové výbor a kontrolní komise jsou voleni 
valnou hromadou.  
 
 

3. Orgány spolku vykonávají svou působnost v rozsahu určeném stanovami. K tomu mohou v rámci 
stanovami vymezené působnosti vydávat příslušné vnitřní spolkové normy. Jednání orgánů spolku 
upravují jednací a volební řády.  
 

4. Každý řádný člen spolku může být kromě valné hromady členem pouze jednoho voleného orgánu.  
 
6. Záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat osobní jednání, mohou 

být z rozhodnutí předsedy orgánu rozeslány členům orgánu k oběžnému hlasování (per rollam) 
elektronickou poštou (e-mailem). Předseda zajistí rozeslání jednoznačně formulovaného návrhu 
usnesení, a to formou jediné e-mailové zprávy odeslané současně na e-mailové adresy všech členů 
orgánu; v e-mailové zprávě bude stanovena konečná lhůta (ne kratší než 48 hodin) pro zpětné 
zaslání výsledku hlasování členů orgánu.  Členové orgánu ve stanovené lhůtě e-mailem sdělí, zda 
hlasují pro návrh, zdrželi se hlasování či hlasují proti návrhu: jestliže hlasují proti návrhu, mohou 



uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlas člena orgánu, který se v hlasování per rollam nevyjádřil, 
není považován za zdržení se hlasování. Návrh posuzovaný hlasováním per rollam se považuje za 
schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů orgánu. Předseda zajistí 
sepsání záznamu o provedeném hlasování per rollam, ve kterém budou uvedeny údaje o průběhu 
a výsledku hlasování per rollam. Předseda zajistí rozeslání záznamu o provedeném hlasování per 
rollam všem členům, a to do 5 pracovních dnů od ukončení hlasování per rollam.  

 
§ 6 

Valná hromada  
 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a každý řádný člen spolku má na jednání právo 
jednoho hlasu. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Za tyto členy jednají při jednání valné 
hromady osoby, které jsou k tomu oprávněny v souladu s platnými právními předpisy. 

 
2. Valná hromada se schází nejméně jednou za kalendářní rok. Jednání valné hromady svolává 

předseda spolku. Jednání valné hromady je povinen předseda spolku svolat také v případě, jestliže 
o to písemně požádala alespoň třetina členů spolku a shodla se na programu takového jednání. 
Předseda spolku svolává valnou hromadu nejméně 14 dní před datem jednání, výjimkou jsou 
jednání formou per rollam. Pozvánka je zaslána jednotlivým členům elektronicky na jejich e-mailové 
adresy oznámené spolku. Součástí pozvánky je místo, termín a návrh programu jednání. Iniciovat 
svolání valné hromady může rovněž kterýkoli člen kontrolní komise. 
 

3. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina k hlasování 
oprávněných řádných členů spolku nebo jejich zástupců.  

4. Pro schválení jakéhokoli usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většiny k hlasování 
oprávněných řádných členů spolku nebo jejich zástupců. 
 

5. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména: 
 

a) schvaluje, mění a doplňuje stanovy spolku, 
b) schvaluje jednací řád valné hromady, 
c) schvaluje zaměření činnosti spolku, 
d) projednává a schvaluje výsledky hospodaření spolku, účetní závěrku spolku, výroční zprávu 

spolku a zprávu kontrolní komise k ročním hospodářským výsledkům spolku,  
e) projednává a schvaluje zprávu výboru spolku o činnosti a dalších úkolech spolku,  
f) volí na funkční období čtyř let členy výboru spolku, 
g) volí na funkční období čtyř let členy kontrolní komise spolku, včetně předsedy kontrolní komise 

spolku, 
h) stanoví výši řádných a mimořádných členských příspěvků a jejich splatnosti na příslušný rok, 
i) rozhoduje o vyloučení člena spolku, 
j) rozhoduje o přijetí nových členů spolku a o druhu členství jednotlivých členů spolku a o 

změnách druhu členství, 
k) rozhoduje o odvolání jednotlivých členů výboru spolku, 
l) rozhoduje o odvolání jednotlivých členů kontrolní komise spolku,  
m) rozhoduje o založení, či zřízení podnikatelského nebo nepodnikatelského subjektu, 
n)  rozhoduje o zrušení nebo rozdělení spolku včetně naložení s likvidačním zůstatkem v případě 

zrušení spolku bez právního nástupce, 
o) rozhoduje o sloučení či splynutí spolku s jinou právnickou osobou v souladu s platnými 

právními předpisy 
p) rozhoduje o právním jednání spolku, pokud hodnota práv či povinností plynoucích z takového 

právního jednání převyšuje částku 200.000,- Kč, 



 

§ 7 
Výbor  

 
1. Výbor je rozhodovacím (statutárním) orgánem spolku a má 3 členy včetně předsedy spolku. 

Členem výboru musí být bezúhonná a svéprávná osoba.  
 

2. Je-li členem výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu 
upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat 
také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

 
3. Funkční období členů výboru činí čtyři roky, opakované zvolení je možné. 
 
4. Výbor zajišťuje činnost spolku podle usnesení valné hromady a v souladu s těmito stanovami. Za 

svou činnost výbor odpovídá valné hromadě. 
 
5. Výbor se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát do roka. Schůze výboru svolává předseda spolku, 

a to nejméně 7 dnů před datem jednání. Součástí pozvánky k jednání, která je rozesílána obvyklým 
způsobem všem členům výboru, je místo, termín a návrh programu schůze. 
 

6. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Pro schválení jakéhokoli 
usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. 

 
7. Hlasovací právo členů výboru je rovné. 

 
8. Výbor ze svého středu volí předsedu spolku a také je odvolává. Odvoláním z funkce předsedy 

spolku a nezaniká členství ve výboru. Odvoláním z funkce člena výboru spolku zaniká členství ve 
výboru spolku a takto odvolaná osoba přestává být předsedou spolku. Předseda spolku je zároveň 
předsedou výboru, který svolává a řídí zasedání. 

 
9. Výbor mimo výše uvedené zejména: 

a) řídí činnost spolku a zajišťuje úkoly spolku; k tomu může vydávat organizační směrnice nebo 
jiné potřebné předpisy pro vnitřní činnost spolku, 

b) připravuje návrh plánu činnosti,  
c) předkládá valné hromadě výroční zprávu, 
d) zřizuje podle potřeb pracovní skupiny, jmenuje jejich členy a vedoucí, 
e) zajišťuje odbornou přípravu podkladů pro jednání orgánů spolku, 
f) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu se zaměstnanci spolku, 
g) svolává valnou hromadu spolku minimálně jedenkrát ročně. 
h) zajišťuje vedení účetnictví spolku 

 
§ 8 

Předseda spolku  
 

1. Předseda spolku řídí a organizuje činnost spolku. O své činnosti průběžně informuje výbor. 
 

2. Předseda spolku jedná jménem spolku navenek. Podepisování dokumentů za spolek se děje tak, 
že k nadepsanému nebo tištěnému názvu spolku připojí podpis předseda spolku. 

 
3. Předseda spolku zodpovídá za chod kanceláře spolku. 
 



§ 9 
Kontrolní komise 

 
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a má 3 členy včetně předsedy. Členem kontrolní 

komise musí být bezúhonná a svéprávná osoba. 
 

2. Je-li členem kontrolní komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního 
předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku 
splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.  

 
3. Členy komise nemohou být členové výboru ani zaměstnanci spolku. 
 
4. Funkční období členů kontrolní komise činí čtyři roky, opakované zvolení je možné. 
 
5. Valná hromada volí předsedu kontrolní komise a také jej odvolává. Odvoláním z funkce předsedy 

kontrolní komise zaniká členství odvolané osoby v kontrolní komisi. 
 
6. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát do roka. Schůzi kontrolní komise 

svolává předseda, a to nejméně 7 dnů před datem jednání. Součástí pozvánky k jednání, která je 
rozesílána obvyklým způsobem všem členům kontrolní komise, je místo, termín a návrh programu 
schůze. 
 

7. Kontrolní komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Jednání 
kontrolní komise svolává a řídí předseda kontrolní komise. Pro schválení jakéhokoli usnesení je 
třeba nadpoloviční většiny přítomných členů kontrolní komise. 
 

8. Hlasovací právo členů kontrolní komise je rovné. 
 

9. Kontrolní komise provádí podle potřeby, nejméně však jednou za rok kontrolu hospodaření a 
činnosti spolku, řeší sporné záležitosti členů ve smyslu ustanovení těchto stanov. Valné hromadě 
předkládá komise stanovisko k výsledkům hospodaření spolku za uplynulé účetní období s návrhy 
na opatření ve finanční oblasti. Kontrolní komise má právo a povinnost upozornit výbor anebo 
valnou hromadu spolku na jiné zjištěné nedostatky v činnosti spolku a vyžadovat přijetí opatření 
k nápravě. 

 
10. Kontrolní komise předkládá písemné stanovisko k výroční zprávě spolku před jejím schválením 

valnou hromadou spolku. 
 

11. Kontrolní komise předkládá valné hromadě spolku nejméně jedenkrát za rok zprávu o činnosti 
kontrolní komise. 
 

12. Kontrolní komise dále: 
a) dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy, 
b) kontroluje účetní a jiné doklady spolku a údaje tam obsažené, 

 
13. Kontrolní komise má právo iniciovat svolání valné hromady spolku a výboru spolku při zjištění 

závažných skutečností dopadajících na spolek. 
 

14. Každý člen výboru spolku a zaměstnanec spolku je povinen poskytnout kontrolní komisi veškerou 
součinnost k její činnosti. 

 
ČÁST IV. 



MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU 
 

§ 10 
Zásady hospodaření spolku  

 
1. Spolek hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně platnými zákony a předpisy samostatně v 

rámci své právní osobnosti, vede o něm účetnictví nebo daňovou evidenci, jiné záznamy a 
dokumentaci. 
 

2. Majetek tvoří hmotný a nehmotný majetek, fondy, peněžní prostředky, pohledávky a jiná 
majetková práva. Majetek spolku včetně peněžních a jiných výnosů může být využit jen k cílům, 
k nimž byl spolek vytvořen. 

 
3. Zdroji majetku jsou především: 

a) hmotný majetek a majetková práva, 
b) řádné a mimořádné členské příspěvky, 
c) výnosy z organizovaných aktivit v souladu s posláním spolku, vč. výnosu z majetku a podnikání, 
d) zisk z prodeje energie, 
e) dary, dotace, příp. jiné příspěvky od územních samosprávných celků a dalších subjektů, 
f) výnosy z vedlejší doplňkové činnosti spolku, kapitálových vkladů a úroků. 

 
4. Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku. 

 
 

§ 11 
Zrušení, likvidace a zánik spolku 

 
1. Spolek se zrušuje rozhodnutím valné hromady spolku nebo rozhodnutím soudu z důvodů 

stanovených § 268 a násl. občanského zákoníku (89/2012 Sb.). 
 
2. Valná hromada současně s rozhodnutím o zrušení spolku v případě, že se spolek zrušuje bez 

právního nástupce jmenuje likvidátora. 
 
3. Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v sídle spolku. O zveřejnění seznamu členy 

spolku vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů 
na vyhotovení kopie soupisu. 

 
4. V ostatním likvidátor postupuje podle § 187 a násl. občanského zákoníku. 
 
5. Likvidační zůstatek spolku se vypořádá podle rozhodnutí valné hromady. 
 
6. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků. 
 
 


