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Stanovy spolku Mezigenerace z.s. 
 

čl. I 

Název a sídlo spolku 

Název spolku je: Mezigenerace, z. s.  

Sídlo spolku je umístěno v budově na adrese Brno, Ponava, Klusáčkova 490/1, 602 00. 

čl. II 

Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem fyzických a právnických osob, jehož 
účelem je zkvalitňování života seniorů a podporování porozumění mezi mladou, střední a starší 
populací. Spojuje seniory, jejich přátele, profesní odborníky z různých oborů a další osoby 
sympatizující s posláním spolku. Dává seniorům pocit sociálního začlenění, sounáležitosti a 
užitečnosti, poskytuje komunikační prostor a možnost seberealizace. Komunitní centrum nabízí 
seniorům možnost vzdělávání, získávání informací, smysluplného využívání volného času, užitečné 
rady. Spolek je právnickou osobou, založenou podle českého práva, s celostátní působností. 

Zakladatelé: Mgr. Zdeňka Dubová (555208/1887) bytem Klusáčkova 1, 602 00 Brno, MgA. Zuzana 
Dubová (836206/3798) bytem Klusáčkova 1, 602 00 Brno, Eva Veselá (565413/2176) bytem 
Božetěchova 87, 612 00 Brno a Libuše Šabatová (506205/252) bytem 9. května 581, 664 51 Rajhrad. 

čl. III 

Základní cíle spolku 

• realizace mezigeneračních projektů, 

• organizace volnočasových aktivit seniorů, 

• vzdělávání seniorů,  

• sdružování seniorů a poskytování komunikačního prostoru,  

• vydávání periodika pro seniory, 

• pomoc s vyhledáváním pracovních příležitostí pro seniory, 

• informační a poradenské centrum, 

• práce s mládeží a jejich zapojování do mezigeneračních projektů. 
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čl. IV 

Formy činnosti spolku 

Hlavní činnost spolku: 
 

• mezigenerační projekty,  

• vzdělávací kurzy pro seniory, 

• akce pro děti a mládež 

• volnočasové aktivity, 

• kulturní programy,  

• přednášky, 

• výstavy, 

• workshopy, 

• konference, 

• diskusní pořady, 

• poradenství (sociální, právní), 

• rehabilitační a terapeutické projekty, 

• vydávání zpravodaje,  

• podporování odborné debaty na téma stárnutí, 

• hromažďování informací o potřebách seniorů, 

• mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností, 

• bazary, 

• charita, 

• výlety, 

• zájezdy. 
 

Doplňková (vedlejší) činnost spolku: 
Vedle hlavní činnosti spolek vyvíjí též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání, jehož 
účel spočívá v podpoře hlavní činnosti, a to provoz kavárny za účelem setkávání seniorů, tedy 
činnost s následujícími předměty podnikání:  
 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

• hostinská činnost,  

• prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 

čl. V  

Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou členská schůze, výkonná rada, předseda a revizor. 
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čl. VI 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji všichni členové spolku. Členskou 
schůzi svolává minimálně jednou ročně předseda spolku. 

2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina všech členů spolku. 
Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výkonná rada nejpozději do jednoho 
měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných 
členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba 
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 

3. Do působnosti členské schůze patří: 

▪ schvalovat a měnit stanovy spolku, 

▪ volit a odvolávat členy výkonné rady, předsedu a revizora, 

▪ schvalovat výroční zprávy o činnosti spolku, zprávy o výsledku hospodaření a revizní zprávy, 
rámcový plán činnosti, roční účetní závěrku a rámcový rozpočet spolku, 

▪ rozhodovat o základních otázkách a směrech činnosti spolku, jakož i o jakékoli otázce, kterou ji 
k rozhodnutí předloží výkonná rada, předseda, revizor nebo jiný člen spolku. 

čl. VII 

Výkonná rada 

 

1. Výkonná rada je tříčlenný řídící orgán. Tvoří ji předseda spolku a další dva členové, kteří jsou 
voleni členskou schůzí na období pěti let. Výkonná ráda je usnášeníschopná, je-li přítomna 
alespoň dvoutřetinová většina všech členů výkonné rady. Každý člen výkonné rady má 1 hlas. 
K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech členů výkonné 
rady. Zajišťuje činnost v období mezi zasedáními členské schůze. Členové výkonné rady jsou 
voleni členskou schůzí na období pěti let. Ze své činnosti se odpovídá členské schůzi.  
Výkonná rada: 

• rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci členské schůze,  

• schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, předseda svolá schůzi na 
požádání kteréhokoliv člena výkonné rady, 

• připravuje jednání členské schůze,  

• kontroluje činnost předsedy, zaměstnanců a členů spolku,  

• je zodpovědná za hospodaření, za dodržování všech právních předpisů při činnosti spolku, 
případně za další úkoly, které schválí členská schůze. 
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čl. VIII 

Předseda 

Předseda je statutárním orgánem spolku. Je volen členskou schůzí na období pěti let. Předseda řídí 
a zajišťuje chod spolku a náleží mu veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému 
orgánu spolku. Zastupuje spolek navenek v jednáních se všemi právnickými i fyzickými osobami, 
zastupuje spolek v pracovněprávních vztazích, zřizuje, ruší, případně mění bankovní účty spolku, za 
spolek provádí všechny bankovní úkony, svolává zasedání členské schůze a schůze výkonné rady a 
předsedá jejich zasedání. Ze své činnosti se odpovídá výkonné radě a členské schůzi. 

čl. IX 

Revizor 

Revizor je kontrolní orgán, který dozírá na hospodaření a sleduje, zda činnost předsedy a 
výkonnérady je v souladu se stanovami spolku a s usneseními členské schůze. Je volen členskou 
schůzí na období dvou let. Má právo nahlížet do dokladů spolku a vyjadřovat se k roční účetní 
závěrce. Revizorem nemůže být osoba, která je v pracovněprávním vztahu ke spolku. Dále 
revizorem nemůže být předseda spolku ani člen výkonné rady. Revizor má právo zúčastňovat se 
schůzí výkonné rady s hlasem poradním. Shledá-li revizor závažné nedostatky, může svolat 
mimořádnou schůzi výkonné rady nebo mimořádné zasedání členské schůze. 
 

čl. X  

Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami.   
Členy spolku se mohou stát osoby žijící v ČR i v zahraničí, subjekty ochotné poskytovat morální, 
duchovní, organizační, materiální, finanční či jinou pomoc při naplňování jeho cílů. 

Fyzické a právnické osoby se mohou stát čestnými členy spolku. Čestným členem může být zvolen 
každý, kdo projeví zájem o spolupráci a jedná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné 
povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.  

2. Člen spolku má právo: 

• zúčastnit se členské schůze, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena - 
právnické osoby určuje členská schůze. Čestní členové spolku mají hlas poradní, pokud se 
nestanou členy výkonné rady, pak mají hlas výkonný. Za právnickou osobu hlasuje statutární 
orgán nebo zástupce zmocněný na základě písemné plné moci. Fyzická osoba hlasuje 
osobně nebo v zastoupení zástupcem zmocněným na základě písemné plné moci.  

• být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a 
klást otázky,  

• být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, 
plynoucích z členství ve spolku.  
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3. Člen spolku má povinnost: 

• dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze, výkonné rady a jejich operativních 
rozhodnutí,  

• ve stanovené lhůtě přispívat členským příspěvkem ve stanovené výši, která bude schválena 
členskou schůzí, 

• aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nejednat v rozporu se zájmy 
spolku,  

• účastnit se zasedání orgánů spolku, jejichž je členem, a přispívat ke zlepšení jejich práce.  

4. Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v 
rozporu se stanovami a zájmy spolku: 

• napomenout člena spolku, napomenutí provede písemně výkonná rada spolku, 

• vyloučení ze spolku.  

5. Členství ve spolku zaniká: 

• vystoupením - člen spolku může ze spolku vystoupit s účinností ke dni doručení oznámení o 
vystoupení předsedovi spolku,  

• vyloučením - o vyloučení rozhoduje členská schůze,  

• nezaplacením členských příspěvků za příspěvkové období, 

• zánikem člena - právnické osoby,  

• úmrtím člena - fyzické osoby,  

• zánikem spolku.  

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců. 

čl. XI 

Hospodaření spolku 

1. Příjmy spolku tvoří zejména: 
       •    členské příspěvky,   
       •    příspěvky z grantů a dotací, 
       •    finanční a věcné dary fyzických a právnických osob, dědictví, 
       •    výnosy z veřejných sbírek, 
       •    příjmy z  doplňkové (vedlejší) činnosti.  

2. Koncepci hospodaření spolku schvaluje členská schůze. Prostředky jsou používány na zaplacení: 

• administrativně-správních výdajů orgánů spolku,  

• služeb a prací nutných k činnosti spolku,  

• odměn členů orgánů spolku. 

3. Po skončení hospodářského roku podává předseda výkonné radě a revizorovi zúčtování 
hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá výkonná rada a revizor zprávu členské schůzi 
spolku.   
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    čl. XII  

Závěrečná ustanovení 

1. Za spolek jedná předseda samostatně nebo osoby na základě plné moci udělené spolkem. 

2. Spolek se zrušuje rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů všech členů spolku. V případě zrušení 
spolku s likvidací provede likvidaci likvidátor zvolený členskou schůzí. 

3. Stanovy spolku mohou být změněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných 
na členské schůzi. 

 

V Brně dne 13.10.2015 


