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STANOVY 

Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku 

 

 

 

Úplné znění 

 

 

 

Název spolku:  Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s.  
Užívané zkratky:  SF – DHR, z. s. 

Sídlo:   Brno, Zubatého 1, 614 00 
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Článek I. 

Základní ustanovení 

 

 

 

1. Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku (dále jen SF - DHR) je samosprávný a 

dobrovolný svazek členů sdružující fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy s cílem 

uspokojování a ochrany jejich potřeb a zájmů formou, kulturního, společenského 

využití. 

 

2. Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu 

s těmito stanovami a obecně závaznými předpisy. 

 

3. Působení politických stran nebo prosazování jejich vlivu v rámci spolku je zásadně 

nepřípustné. Organizace má charakter nepolitického kulturně společenského spolku, 

které považuje za své právo podílet se aktivně na veřejném životě. 

 

4. Vytváří podmínky pro úspěšnou činnost svých členů při rozvoji společenského života, 

zdraví, kultury a hospodářské činnosti. 

 

5. Podílí se na rozvoji dobrých vztahů mezi hasiči a veřejností. 
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Článek II 

Poslání, předmět a úkoly 

 

1. Posláním spolku je pořádat a organizovat soutěž (anketu) „Dobrovolní hasiči roku“ 

pro dobrovolné hasiče, dále přispívat k pozitivnímu vnímaní hasičské činnosti formou 

propagace a pořádáním společenských i propagačních akcí a vytvářet všem členům 

podmínky pro jejich činnost. 

 

2. Vlastní vedlejší hospodářskou činností vytváří materiální a ekonomické předpoklady 

k naplnění své hlavní činnosti a poslání k rozvoji činnosti v něm sdružených členů. 

 

3. Chrání práva a oprávněné zájmy svých členů související s činností spolku. 

 

 

 

Článek III. 

Členství, práva a povinnosti členů 

 

1. Členství v spolku je dobrovolné. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická 

osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která má předpoklad podílet se na činnosti 

organizace a souhlasí s těmito stanovami. 

 

2. Členství vzniká na základě posouzení a případného schválení písemné přihlášky za 

člena spolku, doručené výkonnému výboru spolku. 

 

3. Člen spolku má právo: 

a) podílet se na činnosti spolku a využívat k tomu jeho zařízení 

b) volit a být volen do orgánů spolku 

c) prostřednictvím orgánů spolku rozhodovat o její činnosti 

d) obracet se na orgány spolku se svými podněty, návrhy, stížnostmi, dotazy apod. 

s právem jejich vyřízení. 

 

4. Člen spolku je povinen: 

a) aktivně se podílet na činnosti spolku 

b) chránit majetek spolku a pečovat o jeho zvelebování a udržování 

c) platit na účet organizace stanovené členské příspěvky 

d) dodržovat stanovy spolku a plnit rozhodnutí přijatá jejími orgány. 

 

5. Členství v spolku zaniká: 

a) vystoupením 

b) vyškrtnutím 

c) vyloučením 

d) úmrtím nebo zánikem právnické osoby 

e) zánikem organizace 

 

6. Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoliv vystoupit ze spolku. Oznámení o 

ukončení členství musí být provedeno písemně a doručeno výkonnému výboru. 

Členství zaniká dnem přijetí oznámení. 
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7. Neuhradil-li člen stanovené příspěvky do 30.6. běžného roku, zaniká jeho členství ve 

spolku vyškrtnutím, o to k 30.6. daného roku. 

 

8. Dopustil-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve spolku, 

může členská schůze nebo výkonný výbor rozhodnout o jeho vyloučení. Členství 

zaniká dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Opětovné členství takovéhoto 

člena je možné jen se souhlasem orgánu, který jej vyloučil. 

 

9. Práva a povinnosti členů a právnických osob nebo kolektivů realizují přímo jejich 

individuální členové nebo jejich oprávnění zástupci. 

 

 

Článek IV. 

Členské příspěvky, poplatky 

 

A) Členské příspěvky 

1. členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena ke spolku a představují 

nedílnou součást finančních příjmů. 

2. Členské příspěvky stanoví výkonný výbor SF - DHR a jsou závazné pro všechny 

členy. 

3. Člen je povinen zaplatit členský příspěvek do 30. 6. běžného roku. 

4. Vybírání členských příspěvků zajišťuje pověřený člen a vede vždy evidenci členské 

základny. 

 

B) Poplatky 

1. Výkonný výbor je oprávněn určit svým členům hrazení poplatků spojených s užíváním 

zařízení spolku. 

 

Článek V. 

Orgány spolku a jejich působnost 

 

A. Členská schůze 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Svolává ji výkonný výbor 

nejméně jednou do roka. Mimořádná členská schůze může být svolána na 

žádost nejméně 3 členů oprávněných hlasovat. 

 

2. Členská schůze je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomná nadpoloviční 

většina členů spolku oprávněných hlasovat. Oznámení o konání členské schůze 

se zasílá elektronickou formou na adresy uvedené v přihlášce a seznamu členů 

nejméně 7 dní před jejím konáním. 

 

 

3. Členská schůze zejména: 

 

a) projednává zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření spolku, 

b) schvaluje plán práce a rozpočet spolku, 

c) volí členy výkonného výboru a kontrolní komise spolku na období 6 let, 

d) rozhoduje o vstupu a vystoupení spolku do jiných organizací a spolku, o 

ekonomické účasti na jejich činnosti, jakož i o jiných formách spolupráce, 
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e) volí zástupce do orgánů jiných organizací a spolků, na jejichž činnosti se 

podílí, 

f) schvaluje stanovy a rozhoduje o jejich změně, 

g) plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru, 

h) schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků, 

i) rozhoduje o zániku spolku a způsobu likvidace jejího majetku, 

j) rozhoduje o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodování vyhradí. 

 

B. Výkonný výbor 

 

1. Je výkonným statutárním orgánem spolku, který řídí jeho činnost v období 

mezi zasedáním členské schůze. Skládá se ze tří členů. Tvoří ho prezident, 

jednatel, manažer. Jeho funkční období je šestileté, svolává ho prezident 

spolku dle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce. 

 

2. Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se výkonný výbor doplnit kooptací až 

do dvou třetin svých členů. 

 

3. Jednání výkonného výboru řídí prezident spolku. Výkonný výbor je oprávněný 

přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta spolku. 

 

4. Výkonný výbor zejména: 

 

a) vydává a schvaluje interní předpisy spolku operativního charakteru 

b) schvaluje strukturu spolku 

c) rozpracovává závěry členské schůze a zodpovídá za jejich realizaci, 

d) rozhoduje o vyloučení člena ze spolku, 

e) zajišťuje spolupráci s jinými osobami, které podporují zájmy a potřeby 

spolku, 

f) zajišťuje dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin a vede 

evidenci členů. 

g) posuzuje písemné přihlášky nových členů a rozhoduje o jejich přijetí či 

nepřijetí  

 

5. Členství ve výkonném výboru zaniká: 

a) uplynutím doby, 

b) odvoláním z funkce, 

c) vzdáním se funkce, 

d) zánikem členství ve spolku. 

 

C. Prezident spolku 

 

1. Činnost spolku mezi zasedáním výkonného výboru řídí prezident organizace. 

Je reprezentantem spolku navenek a oprávněný za spolek jednat a činit právní 

úkony ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti nebo nemožnosti 

vykonávat funkci, ho zastupuje jednatel. Zastupováním mohou být pověřeni 

prezidentem i další členové výkonného výboru, 
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2. Funkce prezidenta Spolek končí ze stejných důvodů jako u členů výkonného 

výboru podle čl. V.  bodu B. odstavec 5 těchto stanov. 

 

D. Jednatel spolku 

 

1. Jednatel spolku je oprávněn za spolek jednat a činit právní úkony ve všech 

věcech. V době jeho nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci, ho 

mohou zastupovat členové výkonného výboru, 

2. Funkce jednatele spolku končí ze stejných důvodů jako u členů výkonného 

výboru podle čl. V.  bodu B. odstavec 5 těchto stanov. 

 

E. Manažer spolku 

 

1. Manažer spolku je oprávněn za spolek jednat a činit právní úkony ve všech. 

Zastává činnosti hospodáře spolku. V době jeho nepřítomnosti nebo 

nemožnosti vykonávat funkci, ho mohou zastupovat členové výkonného 

výboru. 

2. Funkce manažera spolku končí ze stejných důvodů jako u členů výkonného 

výboru podle čl. V.  bodu B. odstavec 5 těchto stanov. 

 

F. Kontrolní komise 

 

1. Provádí kontrolu veškeré činnosti spolku včetně hospodaření. Odpovídá pouze 

členské schůzi a na ostatních orgánech je nezávislá. 

2. Do působnosti kontrolní komise patří zejména: 

a) nahlížení do obchodních a účetních knih a jiných dokladů spolku a 

kontrolovat tam obsažené údaje, 

b) vyžadovat potřebné vysvětlení, 

c) projednávat stížnosti členů, 

d) předkládat revizní zprávu a informovat o své činnosti valnou hromadu, 

e) kontrolní komisi tvoří předseda, který řídí činnost komise a dva členové, 

f) kontrolní komise je oprávněna kooptovat za uvolněné členy jiné osoby 

nejvýše však do jedné třetiny celkového počtu řádně zvolených členů, 

g) kontrolní komise se schází dle potřeby, zpravidla jedenkrát za půl roku, 

h) člen kontrolní komise nemůže být zároveň členem výkonného výboru a 

naopak. 

 

 

Článek VI. 

Ustanovení o volbách a hlasování 

 

1. Do orgánů spolku může být zvolen jen člen organizace. 

2. Volba do všech orgánů se provádí tajným hlasováním, pokud členská schůze 

nerozhodne jinak. 

3. Všechny orgány spolku rozhodují usneseními. 

4. K platnosti usnesení je potřebný nadpoloviční počet hlasů přítomných členů nebo 

zástupců. 

5. K platnosti usnesení o rozpuštění spolku je třeba dvou třetin hlasů přítomných členů 

nebo zástupců. 
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Článek VII. 

Majetek a hospodaření spolku 

 

1. Majetek Spolek tvoří fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. 

 

2. Zdrojem majetku jsou zejména: 

a) příspěvky členů, 

b) dobrovolné příspěvky, dotace a dary, 

c) příjmy z vlastní společenské, kulturní a jiné vedlejší hospodářské činnosti, 

d) dary a dědictví. 

 

 

3. Hospodaření se řídí rozpočtem spolku. 

 

4. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat prezident 

spolku, jednatel, a další jimi písemně pověření členové výkonného výboru. 

 

 

5. O nabývání, pozbývání a převodech movitého a nemovitého majetku spolku a 

výdajích disponibilních zdrojů mimo schválený plán a rozpočet rozhoduje výkonný 

výbor. 

 

6. Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem (zákon 

č. 563/1191 Sb. O účetnictví, případně jeho novelou). 

 

Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Za spolek jednají Prezident, Jednatel a Manažer. Prezident a Jednatel jednají za spolek 

samostatně a jsou oprávněni za spolek jednat a činit všechny právní úkony ve všech 

věcech. Manažer spolku je oprávněn za spolek jednat samostatně ve všech věcech 

vyjma finančních závazků. Zastává činnosti hospodáře spolku. 

2. Oprávněným orgánem rozhodovat o změně stanov je členská schůze. 

 

 

 


