
STANOVY SPOLKU 

Cestovatelský klub TravelNative, z. s. 

  

Čl. 1 

Název, forma a sídlo 

Spolek Cestovatelský klub TravelNative, z. s., (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou 

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Má sídlo na adrese Střeň 112, 78332, Náklo. 

Spolek je založen na dobu neurčitou. 

 

Čl. 2 

Účel spolku 

Účelem spolku je podpora poznávání cizích kultur a mentalit prostřednictvím odpovědného 

a samostatného cestování, pomoc při hledání smyslu života. Současně také rozvoj enviromentálního 

cítění a individuální pomoc lidem, žijícím v navštívených destinacích, a  pomoc regionům, ohroženým 

chudobou, jako synergický efekt cest do zahraničí. 

 

Čl. 2 

Činnosti spolku 

1. Činnosti, naplňující účel spolku, jsou zejména: 

a) koordinace společných cestovatelských aktivit členů spolku, 

b) vzdělávací, společenské a kulturních aktivity pro členy spolku a širší veřejnost, 

c) organizace pomoci pomoci místním obyvatelům v navštívených destinacích, 

d) propagační a popularizační činnost a 

e) spolupráce s organizacemi neziskového sektoru, s orgány státní správy a samosprávy 

a dalšími institucemi. 

2. Členská schůze může rozhodnout o změně činností spolku. 

 

Čl.  3 

Členství ve spolku 

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

unie, případně osoba starší 15 let.  

2. Alfa členství vzniká dnem, kdy předseda, anebo jeho zástupce rozhodne o přijetí žadatele na 

základě jeho přihlášky.  

3. Členové spolku mají právo účastnit se veškeré činnosti spolku, zletilí pak mají právo volit 

předsedu, kandidovat na předsedu, hlasovat na Členské schůzi, posuzovat a schvalovat 

zprávy o činnosti spolku a předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 



4. Každý člen spolku je povinen dodržovat stanovy, morální hodnoty a “Pravidla 

cestovatelského klubu TravelNative” (dále jen pravidla). Dále pak hájit zájmy spolku, 

a sdělovat předsedovi změny údajů uvedených v přihlášce. 

5. Každý člen spolku je povinen aktivně se podílet na práci spolku a svědomitě plnit úkoly mu 

svěřené v případě, že s nimi předem souhlasil. V případě, že mu byla za jeho práci poskytnuta 

finanční výhoda a on ji nesplnil, je povinen tuto finanční výhodu vrátit zpět spolku. 

6. Každý člen spolku je povinen aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody 

a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku. 

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

a vyloučením člena pro hrubé nebo opakované porušování stanov, pravidel, pro nezaplacení 

členského příspěvku, je-li takový vyměřen, či pro nedostatečnou aktivitu ve spolku a při 

zániku spolku. 

8. Seznam členů vede Předseda a seznam je neveřejný. 

 

Čl. 4 

Orgány spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze spolku (dále jen Členská schůze), a schází se 

nejméně jednou ročně, aby: 

a) schválila případné změny stanov, 

b) zvolila na pětileté funkční období předsedu, případně tohoto odvolala, 

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

d) schválila rozpočet spolku na příští období, 

e) přijala nové členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku, 

f) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

g) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov, 

 

2. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda pozvánkou vyvěšenou na webu spolku, a to 

nejméně 7 dnů před datem konání. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program valné 

hromady. 

3. Usnášení schopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze 

schopna se usnášet, svolá předseda náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne 

původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet 

přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. 

4. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek samostatně. Jeho 

funkční období je pětileté. 

5. Funkce Předsedy zaniká:  

a) úmrtím, 

b) písemným odstoupením doručeným Členské schůzi, 



c) zánikem členství ve spolku, 

d) zánikem spolku. 

 

Čl. 5 

Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s členskými příspěvky, mimořádnými členskými příspěvky, dary od fyzických 

a právnických osob, či získanými granty, dotacemi a zisky z vlastní činnosti. S výsledky 

hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé členské schůzi. 

2. Za hospodaření spolku je zodpovědný předseda spolku. 

3. Předseda spolku zodpovídá za vedení účetnictví a záznamů o stavu a pohybu majetku. 

4. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku 

i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje členská schůze. 

 

Čl. 6 

Zrušení a zánik spolku 

1. Spolek se ruší: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem,  

b) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho likvidaci. 

2.  Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne Členská schůze o likvidačním zůstatku. 

 

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

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

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 12. dubna 2018. Účinnosti nabývají dnem 

zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc. 

 

 

Ve Střeni, dne 12. dubna 2018 

 

 

 

…………………………………………………… 

Jakub Frank 

předseda  


