
STANOVY SPOLKU 
 

Salesiánské kluby mládeže, z. s. 
 

schválené kongresem dne 25. 11. 2015 v Pardubicích. 
 
 

I. Název spolku 
Salesiánské kluby mládeže, z. s. 
 

II. Základní ustanovení 
(1) Salesiánské kluby mládeže, z. s. (dále jen „spolek“) je spolek dětí, mládeže a dospělých.  
(2) Spolek používá zkratku SKM, která nenahrazuje oficiální název.  
(3) Spolek je hlavním spolkem, přičemž rada spolku je oprávněna v souladu s těmito stanovami rozhodnout 

o založení pobočného spolku, a to za stejným účelem, jako je uveden v čl. III. těchto stanov. 
(4) Předmětem hlavní činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. 

(občanský zákoník). 
(5) Sídlem spolku je Praha. 
(6) Spolek působí na celém území České republiky. 
 

III. Účel spolku 
(1) Účelem spolku je podporovat zejména tělesný, duševní, duchovní a sociální rozvoj především dětí a 

mládeže se zvláštním zaměřením na děti a mládež z výchovných, sociálních a materiálních důvodů 
znevýhodněné. 

(2) Činnost spolku je jednou z forem naplňování poslání kongregace Salesiánů Dona Boska. 
Spolek proto vykonává svoji činnost v souladu s principy a metodami salesiánské pedagogiky a 
preventivního systému, které vychází z křesťanských hodnot. 

(3) Některé aktivity jsou nabízeny i dospělým členům, rodinám a veřejnosti různých věkových kategorií. 
Své aktivity spolek nabízí osobám bez ohledu na členství ve spolku. 

(4) Předmět činnosti spolku a jeho pobočných spolků se pro naplňování výše uvedeného účelu konkretizuje 
zejména v oblastech výchovných, vzdělávacích, sociálních, kulturních, sportovních, spirituálně-
duchovních, terapeutických a dalších aktivitách. 

 
Formy a druhy činností 
(5) Činnost je realizována jednorázovou, pravidelnou a celoroční činností, jednodenními i vícedenními a 

pobytovými akcemi. 
(6) Mezi druhy činností mimo jiné patří: 

o volnočasové aktivity včetně pořádání kroužků zájmových činností, schůzek, táborů, 
otevřených klubů, nízkoprahových klubů, 

o programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, 
o programy pro děti a mladé lidi, kteří nevyrůstají nebo nevyrůstali ve své vlastní rodině 

(např. dětské domovy, pěstounská péče aj.), 
o ochrana práv a oprávněných zájmů dětí, mládeže a rodin, 
o osvětová, informační a propagační činnost, 
o výchova k dobrovolnictví a teoretická a praktická příprava animátorů a dobrovolníků, 
o provozování kulturních, vzdělávacích a sportovních činností, 
o vydávání vzdělávacích, výchovných, metodických a jiných publikací a materiálů, včetně 

zvukových, obrazových a zvukově-obrazových záznamů, 
o pořádání besed, kurzů, školení. 

 
(7) Spolek i pobočné spolky mohou být k dosažení účelu spolku pověřenými osobami k výkonu sociálně 

právní ochraně dětí a registrovanými poskytovateli sociální služby podle příslušných zákonů. 



(8) K zajištění svých aktivit spolek i pobočné spolky mohou mimo jiné také: 
o pronajímat a půjčovat movité věci, provádět správu a údržbu nemovitostí, půjčovat a 

pronajímat nemovitosti, byty a nebytové prostory a poskytovat s tímto pronájmem 
související služby, 

o poskytovat ubytování studentům, 
o pro efektivnější využití kapacit uskutečňovat nahodilou výdělečnou činnost cílenou 

k finanční podpoře dosahování poslání a účelu spolku. 
(9) Spolek i pobočné spolky mohou vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost na základě podnikatelského 

oprávnění nebo jinou výdělečnou činnost, která není podnikáním. Zisk bude použit k dosažení účelu 
spolku včetně správy spolku. 

 

IV. Členství 
(1) Členem spolku může být jen fyzická osoba. 
(2) Členem spolku se může stát každý člověk, který projevil svobodně zájem o členství, souhlasí s účelem 

spolku a projevil vůli být vázán stanovami spolku. 
 
Seznam členů 
(3) Spolek vede seznam členů, který je zpřístupněn orgánům spolku. Seznam členů pobočného spolku je 

zpřístupněn orgánům daného spolku. 
(4) Seznam členů obsahuje jméno a příjmení, datum narození, bydliště a údaj o úhradě členského 

příspěvku. 
(5) Zápisy a výmazy provádí v seznamu členů statutární orgán, nebo jím pověřená osoba. 
 
Vznik a trvání členství 
(6) O přijetí členů rozhoduje statutární orgán spolku, který je oprávněn tuto pravomoc delegovat vnitřní 

směrnicí. 
V případě, kdy jednotlivec požádá o přijetí ke členství u pobočného spolku, rozhoduje o jeho přijetí 
statutární orgán daného pobočného spolku, který je oprávněn tuto pravomoc delegovat vnitřní 
směrnicí. 

(7) Členství vzniká zápisem do seznamu členů. Zápis provede spolek nebo pobočný spolek, který člena 
přijal. 

(8) Členem spolku se automaticky stává také ten, kdo přijme funkci člena rady spolku nebo rady klubu. 
Přijetím vyjadřuje souhlas ve smyslu bodu IV. (2) těchto stanov. 

(9) Členství trvá po dobu registrace v hlavním nebo pobočném spolku. 
(10) Stanovení povinnosti platit členský příspěvek a dalších podmínek náleží radě spolku. Rada klubu může 

schválit upřesňující směrnici k výběru členských příspěvků v rámci daného pobočného spolku. 
(11) Rada spolku a rada klubu jsou oprávněné ve vnitřní směrnici rozhodnout, zda se členové registrují na 

kalendářní nebo školní rok.  
  
Práva a povinnosti členů 
(12) Každý člen má zejména tato práva: 

a) být členem spolku a pobočného spolku podle svého výběru, 
b) účastnit se programů spolku a podílet se na činnosti spolku podle místních poměrů, 
c) být volen do orgánů spolku, 
d) využívat výhod spolku, 
e) odvolat se proti případnému vyloučení k orgánu, který určují stanovy, 
f) vystoupit ze spolku. 

 
(13) Každý člen je zejména povinen: 

a) hájit dobré jméno spolku, 
b) registrovat se, 
c) neprodleně aktualizovat své údaje v seznamu členů, 
d) účastnit se aktivně činnosti spolku, 
e) plnit povinnosti člena spolku. 



Zánik členství 
(14) Členství ve spolku a pobočných spolcích zaniká výmazem ze seznamu členů na základě: 

a) vystoupení člena, 
b) zániku funkce člena rady spolku nebo rady klubu, jemuž vzniklo členství přijetím této funkce, 

pokud nebyl přijat za člena již dříve na základě své žádosti, 
c) vyloučení pro vážné porušení jeho povinností, hrubé porušení pravidel vydaných spolkem nebo 

pobočným spolkem, poškození dobrého jména spolku a to i způsobem, který nemá přímou 
souvislost s činností klubu, 

d) uplynutí doby registrace, pokud registrace není obnovena; podrobnosti stanoví vnitřní směrnice 
spolku, 

e) zániku pobočného spolku, jehož je řádným členem, pokud pobočný spolek zaniká bez právního 
nástupce, 

f) úmrtí člena. 
 
(15) Předseda spolku je oprávněn vyloučit člena hlavního i pobočného spolku. Odvolacím orgánem je rada 

spolku, v případě člena rady spolku kontrolní komise. 
(16) Předseda klubu je oprávněn vyloučit člena daného pobočného spolku. Odvolacím orgánem je rada 

klubu, v případě člena rady klubu rada spolku. 
 

V. Orgány spolku 
(1) Orgány spolku jsou: 

a) kongres 
b) předseda spolku 
c) rada spolku 
d) kontrolní komise 

 
(2) Členové orgánů spolku musí mít nejméně 18 let. 
(3) Funkční období předsedy spolku, členů rady spolku a členů kontrolní komise je tříleté. Funkce lze 

zastávat opakovaně. 
 
(4) Kongres 

a) Kongres je nejvyšším orgánem spolku. 
b) Kongres tvoří předseda spolku, členové rady spolku a předsedové jednotlivých pobočných spolků - 

klubů. 
c) Kongres svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně 1x ročně. Řádná lhůta ke svolání činí 14 

dní, v případech, které nesnesou odkladu, může být lhůta se souhlasem rady spolku zkrácena. 
d) V případě, kdy není obsazena funkce předsedy spolku, případně předseda spolku nesplní 

ustanovení v čl. V. (4) c), svolá kongres jakýkoli člen rady spolku. 
e) V případě, že není obsazena funkce předsedy ani rady spolku, mohou svolat kongres společně dva 

předsedové klubů. 
f) Kongres předseda spolku svolá také do třiceti dnů od doručení podnětu nejméně jedné třetiny 

členů kongresu nebo požádá-li o svolání kontrolní komise. Neučiní-li tak předseda, svolá kongres 
jakýkoli člen rady spolku. 

g) Každý člen kongresu má jeden hlas. Člen kongresu se může nechat zastoupit na základě plné moci. 
h) Kongres zahajuje a řídí předseda spolku nebo jím pověřená osoba. 
i) Kongres je schopen se usnášet, pokud se jednání účastní přímo nebo v zastoupení většina členů. 

Usnesení kongres přijímá většinou hlasů, které mají k dispozici přítomní členové v době usnášení. 
j) Kongres zejména: 

o určuje hlavní zaměření spolku, 
o rozhoduje o změnách stanov spolku, 
o volí členy rady spolku a má možnost je odvolat, 
o volí členy kontrolní komise a má možnost je odvolat, 
o schvaluje výroční zprávu spolku, 
o schvaluje výsledek hospodaření spolku, 



o projednává zprávu kontrolní komise, 
o je oprávněn rozhodnout o odměně pro členy rady spolku a kontrolní komise za výkon jejich 

funkce, 
o rozhoduje o zrušení spolku s likvidací poté, co byly zrušeny všechny pobočné spolky, příp. o 

jeho přeměně s určením důsledků pro pobočné spolky. Pro toto rozhodnutí se vyžaduje 
dvoutřetinová většina přítomných členů kongresu. 

 
(5) Předseda spolku 

a) je statutárním orgánem spolku, 
b) je volen radou spolku; rada spolku má právo předsedu spolku odvolat, 
c) nemůže být členem rady spolku ani kontrolní komise, ale má právo se jednání těchto orgánů 

účastnit s hlasem poradním, 
d) zajišťuje běžný chod spolku, 
e) je oprávněn svolat jednání rady spolku a kontrolní komise, 
f) se souhlasem rady spolku jmenuje a odvolává předsedu klubu, 
g) je oprávněn ve vnitřní směrnici určit svého zástupce a příp. též vymezit rozsah jeho oprávnění 

jednat za spolek, 
h) má právo vyloučit člena hlavního i pobočného spolku pro vážné porušení jeho povinností. 

 
(6) Rada spolku 

a) má 3 členy, 
b) schází se nejméně 2x ročně, 
c) ze svého středu volí sekretáře, který koordinuje činnost rady spolku, 
d) jednání rady spolku svolává sekretář rady, pokud rada nemá sekretáře, svolá ji předseda spolku 

nebo jiný člen rady spolku, 
e) jednání je oprávněn kdykoli svolat i předseda spolku, 
f) členy rady spolku volí kongres, 
g) v případě zániku funkce jednoho člena během probíhajícího období může dojít se souhlasem 

zbývajících členů rady spolku ke kooptaci nového člena do konce funkčního období, 
h) další náležitosti pro svá jednání může rada spolku upravit v jednacím řádu. Ten může umožnit 

rozhodování i mimo zasedání písemnou formou nebo s využitím technických prostředků.  
i) volí předsedu spolku a má právo ho odvolat, 
j) schvaluje vznik, sloučení a zánik pobočného spolku, 
k) je oprávněna svolat jednání kontrolní komise, 
l) dává souhlas předsedovi spolku se jmenováním a odvoláním předsedy klubu, 
m) jmenuje členy rady klubu a má právo je odvolat, 
n) je oprávněna vydávat vlastní nebo schvalovat předsedou spolku navržené závazné směrnice pro 

všechny členy a pobočné spolky, 
o) je oprávněna vydat vnitřní směrnici, ve které stanoví případy, pro které potřebuje předseda spolku 

nebo předseda klubu souhlas rady spolku nebo rady klubu k jednání, 
p) je oprávněna rozhodnout o placení členského příspěvku a dalších náležitostech s tím spojených, 
q) je oprávněna rozhodnout o odměně předsedovi spolku, předsedovi klubu a členům rady klubu za 

výkon jejich funkce, 
r) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena hlavního a pobočného spolku předsedou spolku, 

není-li vyloučený člen členem rady spolku, a vyloučení člena rady klubu předsedou klubu, 
s) schvaluje rozpočet hlavního spolku, 
t) schvaluje rozsah vedlejší hospodářské činnosti pro spolek i pobočné spolky, 
u) v případě rozhodnutí o likvidaci určuje likvidátora spolku nebo pobočného spolku. 

 
(7) Kontrolní komise 

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku i pobočných spolků. 
(8) Člen kontrolní komise nemusí být členem spolku. 

Člen kontrolní komise nesmí být v pracovním nebo jiném obdobném poměru vůči spolku nebo jeho 
pobočnému spolku. 



Člen kontrolní komise nemůže být předsedou spolku, členem rady spolku, předsedou klubu ani členem 
rady klubu. 

(9)  Kontrolní komise: 
a) má 3 členy, 
b) členy kontrolní komise volí kongres, 
c) v případě zániku funkce jednoho člena během probíhajícího období může dojít se souhlasem 

zbývajících členů kontrolní komise ke kooptaci nového člena do konce funkčního období, 
d) členové ze svého středu volí sekretáře kontrolní komise, 
e) jednání rady svolává sekretář kontrolní komise, pokud kontrolní komise nemá sekretáře, svolá ji 

předseda spolku nebo jiný člen kontrolní komise, 
f) jednání kontrolní komise je oprávněn svolat i předseda spolku nebo rada spolku, 
g) další náležitosti pro svá jednání může kontrolní komise upravit v jednacím řádu. Ten může umožnit 

rozhodování i mimo zasedání písemnou formou nebo s využitím technických prostředků.  
h) kontroluje hospodaření spolku a dodržování směrnic týkajících se hospodaření a správy majetku, 
i) schvaluje účetní závěrku spolku, 
j) přezkoumává výroční zprávu spolku, 
k) schvaluje účetní závěrku pobočného spolku, 
l) přezkoumává výroční zprávu pobočného spolku, 
m) pro zasedání Kongresu vypracovává jednou ročně zprávu o výsledcích kontrolní činnosti, 
n) plní další úkoly zadané jí předsedou spolku, radou spolku nebo kongresem, 
o) má právo navrhnout odvolání člena rady spolku, 
p) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena rady spolku. 

 

VI. Pobočný spolek 
(1) Rada spolku je oprávněna rozhodnout o založení pobočného spolku. Rozhodnutí musí mít písemnou 

formu. Součástí rozhodnutí musí být jmenování prvních členů Rady klubu. Rada spolku rozhoduje též o 
zrušení nebo přeměně pobočného spolku.  

(2) Pobočný spolek s právní osobností odvozuje svoji právní osobnost od právní osobnosti hlavního spolku, 
kterým jsou Salesiánské kluby mládeže, z. s. 

(3) Název pobočného spolku musí obsahovat buď sousloví: Salesiánský klub mládeže nebo zkratku SKM. 
(4) Pobočný spolek není nijak omezen v právním jednání vůči třetím osobám, tj. může samostatně mít a 

nabývat práva a povinnosti v neomezeném rozsahu. 
 

VII. Orgány pobočného spolku 
(1) Orgány pobočného spolku jsou: 

a) předseda klubu 
b) rada klubu 
c) kontrolní komise, která vykonává činnost i pro pobočný spolek – viz čl. V. (7). 

 
(2) Členové orgánů pobočného spolku musí mít nejméně 18 let. 
(3) Funkční období předsedy klubu a členů rady klubu je tříleté. Funkce lze zastávat opakovaně. 
 
(4) Předseda klubu 

a) je statutárním orgánem pobočného spolku, 
b) jmenuje a odvolává ho předseda spolku se souhlasem rady spolku, 
c) nemůže být členem rady klubu, ale má právo se jednání účastnit, 
d) je oprávněn svolat radu klubu, 
e) je oprávněn ve vnitřní směrnici určit svého zástupce a příp. též vymezit rozsah jeho oprávnění 

jednat za pobočný spolek, 
f) je členem kongresu, účastí na kongresu může pověřit na základě plné moci i jiného člena spolku, a 

to i mimo pobočný spolek, jehož je předsedou, 
g) má právo vyloučit člena klubu pro vážné porušení jeho povinností. 

 
 



(5) Rada klubu 
a) je nejvyšším orgánem pobočného spolku, 
b) má 3 členy, 
c) schází se nejméně 2x ročně, 
d) členy rady klubu jmenuje rada spolku, členy může navrhnout předseda klubu, 
e) členy rady klubu může odvolat rada spolku, 
f) v případě zániku funkce jednoho člena během probíhajícího období může dojít ke kooptaci nového 

člena do konce funkčního období. Návrh na nového člena mohou podat předseda spolku nebo 
předseda klubu, souhlas vydá rada spolku. 

g) další náležitosti pro svá jednání může rada klubu upravit v jednacím řádu. Ten může umožnit 
rozhodování i mimo zasedání písemnou formou nebo s využitím technických prostředků.  

h) rada si volí ze svého středu sekretáře, 
i) jednání rady klubu svolává sekretář rady, pokud rada klubu nemá sekretáře, svolá ji předseda klubu 

nebo jiný člen rady klubu, 
j) jednání je oprávněn svolat i předseda klubu, 
k) schvaluje rozpočet pobočného spolku, 
l) schvaluje účetní závěrku pobočného spolku, 
m) schvaluje výsledek hospodaření pobočného spolku, 
n) schvaluje výroční zprávu pobočného spolku, pokud ji pobočný spolek vydává, 
o) schvaluje předsedou spolku navržené závazné směrnice, 
p) schvaluje upřesňující směrnici k výběru členských příspěvků v rámci klubu, 
q) je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena pobočného spolku předsedou klubu, není-li členem 

rady klubu, 
r) je oprávněna navrhnout radě spolku sloučení nebo zánik pobočného spolku. 

 

VIII. Zásady hospodaření 
(1) Pobočné spolky hospodaří samostatně se svým majetkem, který získaly při svém založení a který nabyly 

v průběhu své činnosti v souladu s obecně závaznými předpisy a vnitřními směrnicemi spolku. 
(2) Zdroje příjmů spolku a pobočných spolků jsou zejména: 

a) členské příspěvky, 
b) dary a dědictví, 
c) dotace, 
d) grantové prostředky, 
e) příjmy z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti, 
f) výnosy z majetku. 

 
(3) Spolek a pobočné spolky za své závazky vzájemně neručí. 
(4) Spolek i pobočné spolky jsou oprávněné rozvíjet vedlejší hospodářskou činnost – viz čl. III. (9). 
 

IX. Likvidace spolku a pobočného spolku 
(1) Likvidace spolku 
V případě zrušení spolku s likvidací je kongres oprávněný určit, komu připadne zbylý likvidační zůstatek.  
Likvidační zůstatek bude nejprve nabídnut Salesiánské provincii Praha nebo organizaci, kterou Salesiánská 
provincie Praha zřizuje.  
 
(2) Likvidace pobočného spolku 
V případě zrušení pobočného spolku s likvidací je oprávněna rozhodnout rada spolku, komu zbylý likvidační 
zůstatek připadne. 
 

X. Závěrečná ustanovení 
(1) Tyto stanoveny byly schváleny kongresem dne 25. 11. 2015 a nabývají účinnosti od 1. 1. 2016. 

Okamžikem své účinnosti nahrazuje toto znění stanov dosavadní znění stanov spolku. 
(2) Dosavadní stanovy Salesiánských klubů mládeže se ruší. 


