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Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. 

 

Čl. 1  
Název, forma a sídlo 

Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo spolu je na adrese Jaurisova 515/4, Praha 4. 

Korespondenční adresa spolku je Malešovská 1641, 190 16  Praha 9 

Čl. 2  
Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů. 

Čl. 3  
Základní účely spolku  

Základními účely spolku jsou: 

a) zachování kulturního dědictví s ohledem na historii českých zemí 

b) realizace obnovy slovanské tradice 

c) výzkumná činnost v oblasti domácích tradic 

d) praxe domácí slovanské spirituality a výuková činnost 

Čl. 4  
Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména: 

a) realizace spirituálních oslav (ceremonií) v rámci domorodé tradice Slovanů 

b) studium informací pomáhajících k obnově tradice u nás i v zahraničí 

c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře), 

d) podpora oblastí spojených s domorodou tradicí Slovanů 

e) pořádání poznávacích a kulturních akcí v tématice nebo tématiku podporujících 

f) spolupráce s odbornou i laickou veřejností 

g) spolupráce s organizacemi s obdobným zaměřením na území České republiky i v zahraničí 

h) prezentace spolku a výsledků jeho činnosti ve vztahu k laické i odborné veřejnosti 

i) podpora cestovního ruchu 

j) podpora regionálního rozvoje 

k) propagace přírodních, historických a kulturních památek 
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l) zajištění a správa prostředků určených pro vlastní činnost spolku a nakládání s nimi v souladu 

s cílem a zaměřením sdružení 

m) vydávání a prodej informačních a propagačních materiálů, odborně zaměřených publikací a 

dalších tiskovin souvisejících s činností a výsledky činnosti spolku, 

n) pořádání odborných přednášek, konzultací, kulturních, vzdělávacích, výukových a 

společenských akcí, 

o) výroba a prodej předmětů vztahující se k činnosti Slovanského kruhu, 

p) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů 

q) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví, 

r) organizace a realizace poznávacích pobytů. 

Čl.  5  
Členství ve spolku 

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. 

Členství vzniká dnem, kdy Vnitřní kruh spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné 

přihlášky.  

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště a doručovací adresu 

v případě, že není shodná s adresou trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, 

datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

Vnitřní kruh spolku o přijetí rozhoduje do 1 týdne po dni podání přihlášky. 

Zakládajícím členem spolku jsou tři fyzické osoby, jež se účastní činností přípravného Vnitřního kruhu. 

Člen spolku má právo zejména: 

- účastnit se veškeré činnosti spolku, navrhovat členy vnitřního kruhu spolku a další orgány 

spolku a být volen do těchto orgánů, 

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

 

Člen spolku je povinen zejména: 

- dodržovat stanovy, 

- dodržovat etický kodex spolku, 

- aktivně se podílet na chodu spolku plněním zadaných úkolů, 
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- platit členské příspěvky, 

- sdělovat Vnitřnímu kruhu změny údajů uvedených v Přihlášce ke členství, 

- dodržovat zákony České republiky a dbát dobrých mravů. 

Čl. 6  
Zánik členství 

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, 

vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, etického kodexu anebo zákonů České republiky. 

Čl. 7  
Orgány spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je Vnitřní kruh spolku. Vnitřní kruh spolku se schází nejméně 2 x 

ročně (kalendářní rok), nebo dle potřeby aby 

a) schválil případné změny stanov, 

b) zvolil na roční funkční období nejméně tříčlenný maximálně třinácti členný vnitřní 

kruh spolku, případně tento vnitřní kruh spolku odvolala, 

c) sestavil zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 

d) určil koncepci činnosti spolku na další období, 

e) stanovil výši členských příspěvků, 

f) navrhl rozpočet spolku na příští období, 

g) zvolil čestné členy spolku, rozhodl o vyloučení člena spolku, 

h) rozhodl o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

i) vyloučil člena pro hrubé porušování stanov, etického kodexu a zákonů České 

republiky. 

2. Členství ve Vnitřním kruhu spolku pro první funkční období vzniká automaticky přítomností 

na ustavující členské schůzi.  

3. Členství ve Vnitřním kruhu spolku na další funkční období vzniká na základě 

- vykázané činnosti pro Slovanský kruh, 

- podání písemného návrhu na přijetí za člena Vnitřního kruhu spolku od řádného člena 

Slovanského kruhu. 

4. Vnitřní kruh je minimálně tříčlenný, maximálně třináctičlenný. Funkční období Vnitřního 

kruhu je jednoleté. 
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5. Vnitřní kruh může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je 

přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina 

přítomných členů.  

6. Činnost spolku řídí Vnitřní kruh spolku, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu 

a pokladníka. V kompetenci Vnitřního kruhu spolku je také předsedu, místopředsedu nebo 

pokladníka odvolat.  

7. Odvolání předsedy, místopředsedy a pokladníka je možné na setkání Vnitřního kruhu  

dvoutřetinovou většinou  přítomných členů Vnitřního kruhu, přičemž pro úkon odvolání 

předsedy není třeba dodržet podmínku jeho účasti pro hlasování, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 

5.  

8. V případě rovnosti počtu hlasů pro a proti hlasovanému návrhu rozhoduje hlas předsedy, 

resp. místopředsedy, je-li předseda jednání nepřítomen.  

9. V případě odstoupení nebo odvolání předsedy, místopředsedy nebo pokladníka nebo úmrtí 

člena Vnitřního kruhu spolku je Vnitřní kruh povinen do 60 dnů svolat své setkání, kde bude 

nastalá situace řešena. 

10. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. 

Jeho funkční období je tříleté. Předseda je volený Vnitřním kruhem spolku. 

11. Dalším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby 

a) byla seznámena s činností spolku od členů Vnitřního kruhu, 

b) navrhla na roční funkční období členy Vnitřního kruhu spolku 

c) navrhla členy na roční funkční období do Vnitřního kruhu spolku 

d) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 

e) podala podněty ke koncepci činnosti spolku na další období, 

f) schválila rozpočet spolku na příští období, 

g) navrhla čestné členy spolku, navrhla vyloučení člena spolku, 

h) se obracela na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi, 

i) může dát návrh na zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměnu 

j) navrhla vyloučení člena pro hrubé porušování stanov, etického kodexu a zákonů 

České republiky. 

12. Zasedání členské schůze spolku svolává Vnitřní kruh spolku. Usnášeníschopná je, pokud 

se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá 

Vnitřní kruh spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, 

tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  

13. Členská schůze bude svolána i v případě, že alespoň jedna třetina členů spolku podá ke 

svolání podnět. 

14. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. 
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Čl. 8  
Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené Vnitřním 

kruhem spolku a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. 

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně 

podložené účetními doklady. 

2. Spolek má založený transparentní účet. 

3. S výsledky hospodaření seznamuje Vnitřní kruh spolku členy spolku na každé členské schůzi. 

4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě 

s příbuzným či obdobným předmětem činnosti, případně Ministerstvu kultury České 

republiky.   

 Čl. 9  
Závěrečná ustanovení 

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

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 19.12.2014. Účinnosti nabývají dnem zápisu 

do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze. 


