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STANOVY SPOLKU  

Český klub zlatokopů 

 

čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Název spolku: Český klub zlatokopů (dále též „ČKZ“). 

2. Sídlo spolku: Praha  

3. ČKZ je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4. ČKZ je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace. 

5. ČKZ je kolektivním členem České asociace zlatokopů (dále jen ČAZ). ČKZ se může stát členem i 

jiného spolku. 

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 

Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

 

čl. 2 
Poslání, účel a činnost ČKZ 

1. Posláním a účelem ČKZ je rozvíjet zájem členů i veřejnosti o výskyty zlata, historii těžby, způsoby 

jeho prospekce, sportovní rýžování a dále: 

a) popularizovat poznatky z výskytů zlata, z historie dobývání a rýžování zlata, 
b) přispívat k ekologii této činnosti a v jejím uplatnění v současnosti, 

c) podílet se na výchově dětí a mládeže formou sportovního rýžování a volnočasových aktivit s ním 

spojených. 

2. Hlavní činností spolku je veřejně prospěšná činnost, jíž je komplex vzájemně provázaných aktivit, 

zahrnující zejména: 

a) pořádání soutěží v rýžování zlata 

b) vydávání vnitroklubových tiskovin, odborných periodik a webové prezentace 
c) setkávání členů a zájemců 

d) osvětovou činnost ve formě exhibic, praktických ukázek, pořádání vzdělávacích akcí a přednášek 

pro odbornou i laickou veřejnost, pořádání a instalace výstav, muzejních expozic či naučných stezek. 

3. ČKZ může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost. Jedná se především o: 

a) nákup a prodej potřeb k rýžování zlata, publikací a podobně 

b) pořádání doprovodných akcí při sportovním rýžování zlata 

Prostředky získané vedlejší činností se nerozdělují a v plném rozsahu se použijí na podporu činnosti 

hlavní. 
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čl. 3 
Členství 

1. Členem ČKZ může být každý člověk, který souhlasí s posláním a účelem ČKZ a je rozhodnut se podle 

svých možností podílet na jejich uskutečňování. Za týchž podmínek se členem ČKZ může stát též 

právnická osoba. 

2. Členství je dobrovolné. 

3. O přijetí za člena ČKZ, na základě podané přihlášky uchazeče o členství, rozhoduje Výbor ČKZ.  

4. Členství vzniká přijetím člena Výborem ČKZ a zaplacením členských příspěvků ve prospěch ČKZ. 

5. Členství zaniká: 

a) dobrovolným vystoupení člena z ČKZ,   

b) vyloučeným člena z ČKZ, 

c) smrtím člena či zánikem člena, 
d) nezaplacením ročního členského příspěvku, a to ani po upomenutí, 

e) zánikem ČKZ. 

6. Členství nepřechází na právního nástupce člena. 

7. ČKZ může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen opakovaně či závažně porušil své povinnosti 

podle Stanov nebo vnitřních rozhodnutí ČKZ. O vyloučení člena rozhoduje Výbor ČKZ, člen se proti 

tomuto rozhodnutí může odvolat k VH ČKZ.  

8. Na doporučení Výboru mohou být z rozhodnutí VH ČKZ jmenováni čestní členové ČKZ z řad 

vědeckých, kulturních a podnikatelských kruhů či členů ČKZ, kteří se významně zasloužili o propagaci 

či podporu jeho činnosti. Při svém jmenování přebírají Valnou hromadou schválení kandidáti 

jmenovací listinu čestného člena ČKZ. Čestné členství je čestný titul, jehož udělením se nezakládá 

členství ve spolku ve smyslu zákona. 

9. Pokud řádný člen ČKZ, jehož členství vzniklo dříve podle čl. 3 odst. 4, obdrží titul čestného člena, 

zůstávají mu všechna práva a povinnosti řádného člena vyjma povinnosti platit členské příspěvky 

(čl. 4, odst. 3). 

 

čl. 4. 
Práva a povinnosti člena 

1. Člen ČKZ má zejména právo: 

a) podílet se na činnosti ČKZ 

b) od 18 roku věku volit a být volen do orgánů ČKZ  

c) předkládat návrhy a náměty na činnost ČKZ 

d) být informován o hlavních akcích ČKZ 

e) obracet se na orgány ČKZ s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření 
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2. Člen ČKZ má zejména povinnost: 

a) jednat v souladu s těmito Stanovami a rozhodnutími orgánů ČKZ přijatými v mezích jejich 

působnosti a pravomoci 

b) aktivně se podílet na plnění účelu a poslání ČKZ 

c) seznamovat se s informacemi uveřejněnými na webu ČKZ 

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno ČKZ. 

3. Člen je povinen platit členský příspěvek a to do 31. 5. příslušného roku. 

  

čl. 5 

Orgány spolku 

ČKZ je spravován těmito svými orgány: 

a) Valná hromada, 
b) Výbor, 

c) Předseda, 

d) Revizní komise. 

 

čl. 6 

Valná hromada 

1. Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem ČKZ a tvoří jí všichni členové ČKZ. 

2. Zasedání VH svolává Výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor svolá zasedání VH 

vždy, když o to požádá nejméně jedna polovina členů. VH se svolává prostřednictvím webu ČKZ.  

3. Valná hromada zejména: 

a) může projednat a rozhodnout jakoukoliv záležitost ČKZ 

b) rozhoduje o změně stanov spolku a o jeho zrušení či přeměně  

c) schvaluje záměr činnosti a hospodaření spolku na další období, a zprávu o činnosti a hospodaření 

za uplynulé období  

d) projednává a bere na vědomí zprávu Revizní komise  

e) volí v řádné volbě členy Výboru a Revizní komise, případně volí v doplňující volbě náhradní členy 

Výboru či Revizní komise (čl. 12 odst. 3) 
f) rozhoduje o členství ČKZ v jiném spolku  

g) stanovuje výši členských příspěvků 

4. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ČKZ. Pokud není tato 

podmínka v termínu konání VH splněna, je po 30 minutách VH usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu 

přítomných členů. 

5. VH se usnáší prostou většinou přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov, rozhodnutí o zrušení 

či přeměně ČKZ je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí třípětinová většina přítomných členů VH. Návrh 

na takové rozhodnutí může být předložen pouze Výborem či s jeho předchozím souhlasem. 
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6. Jednání Valné hromady řídí Předseda nebo jím pověřená osoba. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze 

zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Usnesení z jednání VH je prezentováno na 

webu ČKZ. 

 

čl. 7 

Výbor  

1. Výbor má řídící a výkonnou působnost a pravomoc ve všech záležitostech ČKZ, a to v mezích 

Stanov a rozhodnutí VH. Výbor se zodpovídá Valné hromadě. 

2. Výbor má nejméně 5 členů. V případě snížení počtu členů Výboru ne více jak o polovinu kooptuje 

Výbor další členy Výboru postupem podle § 246 odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Výbor řídí činnost ČKZ v období mezi zasedáními VH. Výbor svolává k zasedání Předseda, v jeho 

nepřítomnosti Místopředseda a to nejméně 2x ročně.  

4. Výbor zejména: 

a) volí ze svých členů Předsedu, Místopředsedu Výboru a pokladníka  

b) koordinuje činnost ČKZ s činností ostatních spolků a ČAZ 
c) svolává zasedání Valné hromady 

d) rozhoduje o přijetí žadatelů za členy klubu 

e) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady 

f) připravuje návrhy Valné hromadě na jmenování čestných členů ČKZ 

g) vykonává povinnosti vyplývající z kolektivního členství ČKZ v ČAZ a v dalších spolcích 

h) zajišťuje organizaci soutěží v rýžování zlata a při dalších klubových akcích  

5. Výbor se usnáší hlasováním, zpravidla na svém zasedání.  

a) Výbor, rozhoduje-li při zasedání, může jednat a usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny 

všech členů Výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

b) Výbor se může usnést též hlasováním mimo zasedání s použitím prostředků komunikace na dálku, 

v tomto případě je usnesení přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí většina všech členů Výboru. Zahájit 

hlasování může člen Výboru tím, že doručí všem členům Výboru návrh usnesení a stanoví lhůtu pro 

uplatnění hlasů, nejméně třídenní.  

 

čl. 8 

Předseda  

1. Předsedu volí ze svých členů Výbor a též jej odvolává. 

2. Předseda je statutárním orgánem ČKZ, zastupuje ČKZ navenek a jménem ČKZ právně jedná vůči 

třetím osobám. 

3. Předseda se zodpovídá ze svého působení Výboru a Výborem je řízen. 

4. V nepřítomnosti Předsedy jej zastupuje Místopředseda. Místopředsedu volí ze svých členů Výbor 

a též jej odvolává. 
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5. K jednání jménem ČKZ v dílčích věcech může být Předsedou zmocněna další osoba. Plná moc musí 

být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti 

zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. 

 

čl. 9 

Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolní komisí spolku ve smyslu zákona.   

2. Revizní komise má nejméně tři členy. Revizní komise si ze svého středu volí zástupce komise, který 

ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku.  

3. Revizní komise kontroluje, zda působení a činnost ČKZ je v souladu s platným právem, těmito 

Stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů spolku. Zejména jedenkrát za rok provádí kontrolu 

a evidenci hospodaření ČKZ. 

4. O svých zjištěních podává Revizní komise zprávu Valné hromadě a těm orgánům ČKZ, které nejlépe 

mohou zjednat nápravu, je-li to třeba. Kontrolní komise nemá výkonnou pravomoc. 

 

čl. 10 

Majetek a hospodaření 

1. ČKZ nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování 

poslání a cílů ČKZ. Zdrojem majetku jsou zejména: 

a) členské příspěvky 

b) dary od fyzických a právnických osob 

c) dědictví a odkazy 

d) dotace a jiné příjmy z veřejných rozpočtů a prostředky z nadačních grantů 

e) výnosy ze spolkového majetku 

f) příjmy z činností při naplňování poslání a účelu ČKZ 

2. O hospodaření  ČKZ rozhoduje Výbor. Výbor též pečuje o řádnou správu, obnovu, údržbu a 

evidenci majetku ČKZ. Výbor předkládá jedenkrát ročně Valné hromadě zprávu o hospodaření ČKZ za 

uplynulý kalendářní rok.  

3. Veškerý majetek spolku musí být využíván ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k realizaci činností 

naplňujících poslání a účel ČKZ a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. 

 

čl. 11 
Zánik ČKZ 

1. ČKZ zaniká dobrovolným zrušením nebo přeměnou na základě rozhodnutí Valné hromady nebo z 

jiného důvodu stanoveného zákonem. 
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2. Bylo-li rozhodnuto o zrušení ČKZ, jmenuje Valná hromada neprodleně osobu likvidátora. Valná 

hromada též rozhoduje o použití likvidačního zůstatku. 

 

čl. 12 
Závěrečná ustanovení 

1. Informační kanál tvoří web ČKZ, kde jsou členům a i široké veřejnosti uveřejňovány informace 

o aktivitách ČKZ. Informace uveřejněné na webu ČKZ se považují za informace členům ČKZ známé.  

2. Spolek má právo se v souladu s posláním a účelem ČKZ obracet na státní orgány s žádostmi 

a peticemi. 

3. Volební období členů Výboru i členů Revizní komise jsou společná a skončí řádnou volbou nových 

členů podle čl. 6 odst. 3 písm. e., která se koná zpravidla jednou za 4 roky; to platí v případě členů 

zvolených řádnou volbou, doplňující volbou i kooptovaných. Zanikne-li mimořádně mandát člena 

Výboru nebo člena Revizní komise předčasně, kooptuje tento orgán náhradního člena, jinak 

náhradního člena zvolí Valná hromada doplňující volbou na svém nejbližším zasedání.      

4. Předseda, Místopředseda, členové Výboru a členové Revizní komise ustanovení do funkce podle 

dosavadních Stanov ČKZ se považují za ustanovené do funkce podle těchto Stanov od dne jejich 

účinnosti.  

5. Ustanovení zákona, zejména občanského zákoníku, o členské schůzi se pro orgány spolku 

nepoužijí.  

6. Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou níže uvedeného dne, měsíce a roku a vstupují v 

účinnost dne 1. 5. 2015, k tomuto dni se ruší Stanovy dosavadní.  

 

Hrob, dne 18.4.2015 

 

 

 

Bohumil Toms – Předseda Českého klubu zlatokopů 

 


