
Stanovy spolku Přátelé Koinonie 
 
 

I. Základní ustanovení 
Spolek Přátelé Koinonie je spolkem podle zákona č. 89/2012 občanského zákoníku. Sdružuje osoby, 
kteří jsou přáteli Koinonia Giovanni Battista – Koinonia Jan Křtitel.  

 
 

II. Název spolku: 
Název spolku zní Přátelé Koinonie. Italský ekvivalent jeho jména zní „Amici della Koinonia“. 
Anglický ekvivalent jeho jména zní „Friends of Koinonia“.  
 

 
III. Sídlo spolku 

Budilovo nám. 1, 321 00 Plzeň-Litice 
 

 
IV. Účel spolku: 

1.   Pořádání kurzů a seminářů v oblasti kultury, pořádání zábavných a výchovných akcí pro děti, 
mládež a dospělé, pořádání sportovních akcí. 

2. Činnosti školní, výchovné a vzdělávací pro děti, mládež a dospělé. 
3.   Kreativní aktivita pro mládež, děti a rodiny, organizace a pořádání. 
4.   Sociální aktivita (charitativní pomoc osobám v nouzi). 
5.   Předškolní vzdělávání dětí. 
6.   Péče o děti do 3 let věku.  

 
 

V. Orgány spolku: 
1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Valná hromada je tvořena všemi členy spolku 
(čl. VII/1). Schází se nejméně 1x ročně. 
 
2. Valnou hromadu svolává předseda spolku, a to tak, aby každý člen obdržel pozvánku alespoň deset 
dnů před konáním valné hromady.  
 
3.Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů spolku. Není-
li valná hromada usnášeníschopná, svolá předseda spolku valnou hromadu znovu se zachováním lhůty 
deseti dnů s tím, že nová pozvánka musí být odeslána nejdéle do 15 dnů od předchozího zasedání 
valné hromady. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní valnou hromadu. Tato nově 
svolaná valná hromada je pak usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Valná hromada 
rozhoduje prostou většinou přítomných, pokud není v těchto stanovách předepsána kvalifikovaná 
většina.  
 
4. Valné hromadě přísluší: 

a)   schvalovat všeobecné programy spolku 
b)   schvalovat roční rozpočet 
c)   schvalovat předpisy předpokládané stanovami 
d)   volit předsednictvo 
e)   rozhodovat o všech otázkách, které jsou valné hromadě vyhrazeny ze zákona nebo jí jsou 

předkládány k přezkoumání předsednictvem nebo alespoň jednou polovinou členů spolku. 
f)   rozhodovat o změnách stanov. 

    
5. Statutárním orgánem spolku je Předsednictvo jako kolektivní orgán. Je tříčlenné a každý člen je do 
předsednictva volen valnou hromadou na 5 let. Předsednictvo pak ze svého středu zvolí předsedu. 
Předseda, stejně jako člen předsednictva, je odvolatelný valnou hromadou dvoutřetinovou většinou. 
 
 



6. Předseda jedná jménem předsednictva navenek. Za spolek podepisuje tak, že k názvu spolku připojí 
svůj podpis. 
 

 
VI. Organizační jednotky: 

Organizační jednotky mohou být zřizovány rozhodnutím valné hromady. V takovém případě valná 
hromada zároveň určí bližší podrobnosti jejich činnosti. 
 

 
 

VII. Zásady hospodaření: 
1. Spolek získává prostředky pro svou činnost zejména: 
a/ dary, 
b/ příspěvky členů, 
c/ doplňkovou činností v rámci článku IV. (např. organizováním kulturních akcí), 
d/ příspěvky, dotacemi, subvencemi apod. z veřejných prostředků. 
 
2. S těmito prostředky spolek hospodaří v souladu s právními předpisy a vede účetní evidenci. 
 
3. Spolek není založen za účelem zisku. 

 
VIII. Členství: 

1. Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem v ČR nebo 
v některém ze států EU, jejíž cíle nejsou v rozporu s cíli a posláním Přátel Koinonie. Právnickou 
osobu zastupuje její statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce. Členství vzniká 
schválením členské přihlášky předsednictvem. Na členství není právní nárok. 
 
 
2. Členství zaniká: 
a/ vystoupením člena  
Vystoupení se musí stát písemným oznámením doručeným předsednictvu. V takovém případě končí 
členství dnem, kdy toto oznámení předsednictvu došlo. Předsednictvo je povinno bez odkladu 
o takové skutečnosti vyrozumět valnou hromadu. 
b/ vyloučením 
Předsednictvo je oprávněno vyloučit člena, který porušuje stanovy, anebo jehož činnost je neslučitelná 
s cílem činnosti spolku. Vyloučení člena navrhne předsednictvu předseda. Před rozhodnutím 
o vyloučení se předsednictvo seznámí se stanoviskem člena a vždy mu  umožní, aby mohl osobně 
přednést obhajobu. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být členovi doručeno. 
Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení 
přezkoumala valná hromada. V takovém případě valná hromada zařadí přezkoumání rozhodnutí 
o vyloučení na program svého nejbližšího zasedání. Na zasedání musí být pozván vyloučený člen 
a musí mu být umožněno veřejně vystoupit a hájit se. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení 
člena, odporuje-li zákonu nebo stanovám, eventuá lně i v jiných odůvodněných případech.  
 
Vyloučený člen může do třech měsíců od doručení rozhodnutí valné hromady o svém vyloučení 
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení. Jinak toto jeho právo zaniká.  

 
 

IX. Práva a povinnosti členů: 
1.  Člen má právo zúčastnit se zasedání valné hromady a právo být volen do orgánů spolku. 

 
2.   Člen je povinen dodržovat stanovy a rozhodnutí valné hromady. Dále je povinen platit členské 

příspěvky. Výši členského příspěvku stanoví valná hromada. 
 

3.   Člen, který byl vyloučen, ztrácí nárok na jakákoli plnění, odškodnění, benefity apod. 
 

 
 



X. Spolupráce spolku: 
Spolek spolupracuje s Koinonia Giovanni Battista – Koinonia Jan Křtitel, a to jak v České republice, 
tak i v zahraničí. Spolupracuje i s dalšími subjekty, ať již veřejného nebo soukromého charakteru 
(obecními zastupitelstvy, spolky, nadacemi, jejichž poslání není v rozporu s těmito stanovami apod.).  
 

 
XI. Zánik spolku: 

1. Spolek zaniká:  
a/ dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. 
b/ rozhodnutím soudu o zrušení spolku s likvidací za podmínek § 268 občanského zákoníku. 
 
Valná hromada, která o zániku dle písmene a/ rozhodla, oznámí tuto skutečnost do 15 dnů 
Ministerstvu vnitra ČR. 
 
2. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání formou likvidace podle § 269 a násl. 
občanského zákoníku. 
 
Likvidační zůstatek převede likvidátor bezplatně organizaci, jejíž cíle jsou obdobné cílům spolku. 
Likvidátor je povinen respektovat rozhodnutí valné hromady o tom, komu bude tento majetek 
bezplatně postoupen.  
 
 
V Plzni-Liticích dne 26. 3. 2016  


