
Stanovy spolku Festival Povaleč z.s. 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Název Spolku: 

Festival Povaleč z.s. 

(dále jen "Spolek") 

Sídlo: Zámecká 20, 364 53 Valeč 

 

Čl. II 

Právní postavení Spolku 

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy na základě společného zájmu. 
2. Spolek je právnickou osobou. 

 

Čl. III 

Účel Spolku 

1. Účelem Spolku je organizace festivalu Povaleč v obci Valeč u Karlových Varů. 
2. Za tímto účelem bude Spolek shromažďovat finanční prostředky a starat se o 

organizační i propagační stránku tohoto projektu. 
3. K zajištění své činnosti může být Spolek společníkem právnické osoby nebo může 

vyvíjet vlastní ekonomickou činnost. 

Čl. IV 

Členství 

1. Členem Spolku mohou být fyzické, nebo právnické osoby, které souhlasí se 
stanovami a účelem Spolku. 

2. O přijetí člena Spolku rozhoduje na základě přihlášky Intertým. 
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
4. Zánik členství: 

a. vystoupením člena písemným oznámením, 
b. úmrtím člena, 
c. u právnické osoby jejím zrušením, 
d. zrušením členství na základě rozhodnutí Valné hromady, 



e. zánikem Spolku. 

 

Čl. V 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména: 
a. podílet se na činnosti Spolku, 
b. volit do orgánů Spolku, 
c. být volen od 18 let do orgánů Spolku, 
d. účastnit se Valné hromady, 
e. obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 
f. být informován o činnosti Spolku. 

2. Člen má povinnost zejména: 
a. dodržovat stanovy Spolku, 
b. aktivně se podílet na plnění cílů Spolku, 
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, 
d. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku. 

3. Člen není povinen platit členské příspěvky. 

 

Čl. VI 

Orgány Spolku 

1. Orgány Spolku jsou: 
a. Valná hromada 
b. Intertým 
c. Předsednictvo 
d. Rada starších 

 

Čl. VII 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. 
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku. 
3. Valnou hromadu svolává Předsednictvo dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 

Předsednictvo svolá Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů 
Spolku. 

4. Valná hromada zejména: 
a. rozhoduje o změnách stanov Spolku, 



b. schvaluje úkoly Spolku pro příslušné období, výroční zprávu Spolku, rozpočet 
Spolku a roční uzávěrku hospodaření, 

c. volí na dobu 1 roku členy Intertýmu na základě návrhu členů Intertýmu, 
kterým končí volební období a souhlasu, resp. nevysloveného nesouhlasu 
Rady Starších, 

d. rozhoduje o zrušení členství, zejména z důvodů neplnění povinností člena 
stanovených v čl. V. odst. 2. těchto Stanov. 

e. rozhoduje o zrušení Spolku. 
f. volí členy Rady Starších na volební období 5 let na základě návrhu člena Rady 

starších, kterému končí volební období. První členové Rady Starších jsou 
voleni na základě návrhu statutárního orgánu. 

5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
Není-li valná hromada usnášeníschopná, je Intertým povinen svolat náhradní valnou 
hromadu nejdříve za 7 dní, která bude usnášeníschopná bez ohledu na počet 
přítomných členů.  Hlasovací právo členů Spolku je rovné. O změně stanov rozhoduje 
Valná hromada 75% většinou přítomných členů.  O zrušení Spolku rozhoduje Valná 
hromada 75 % většinou všech členů. V ostatních záležitostech rozhoduje 
nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 

Čl. VIII 

Intertým a Předsednictvo 

1. Intertým je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Valné 
hromadě. Volební období Intertýmu je 1 rok. 

2. Intertým má libovolný počet členů, nejméně však 5, je volený valnou hromadou a 
schválený Radou starších. 

3. Intertým volí ze svého středu Předsednictvo. 
4. Předsednictvo je složeno z Předsedy a Místopředsedů. Předsednictvo má 5 členů. 

Předsedu volí Intertým. 
5. Předsednictvo řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními Valné hromady. 
6. Intertým svolává Předseda, v jeho nepřítomnosti Místopředseda, nejméně jedenkrát 

ročně. 
7. Intertým zejména: 

a. koordinuje činnost Spolku, 
b. svolává Valnou hromadu, 
c. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady (jakož i výroční zprávu, 

rozpočet Spolku a roční uzávěrku hospodaření), 
d. rozhoduje o přijetí za člena Spolku, 
e. volí ze svého středu Předsednictvo a Předsedu, který řídí činnost Intertýmu 

8. Předsednictvo Spolku je statutárním orgánem Spolku; Předseda a každý z 
Místopředsedů jedná za Spolek samostatně. Každý z členů Předsednictva Spolku 



může udělit plnou moc k jednání za Spolek jiným členům Spolku. Tyto osoby jednají 
za Spolek samostatně.  

9. Intertým je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
10. Intertým rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
11. Pokud není valná hromada usnášeníschopná svolá Intertým Spolku náhradní valnou 

hromadu Spolku v souladu č čl. VII. odst. 5. těchto Stanov. 
12. Členové Intertýmu, kterým končí volební období navrhnou nové složení Intertýmu 

pro další volební období, které podléhá souhlasu Rady Starších, popř. může jednotlivé 
členy navrhovat Rada Starších. Pokud Rada Starších vysloví nesouhlas s navrženým 
Intertýmem, jsou členové Intertýmu povinni na základě odůvodnění nesouhlasu Rady 
starších navrhnout jiné složení Intertýmu pro následující volební období. Pokud Rada 
Starších neposkytne odůvodnění, je valná hromada oprávněna zvolit Intertým na 
základě původního návrhu.  

 

Čl. IX 

Rada Starších 

1. Rada starších kontroluje ideové zaměření Spolku. 
2. Rada starších je čtyřčlenná. 
3. Volební období členů Rady Starších je pětileté. 
4. Rada Starších schvaluje navržený Intertým na základě ročního plánu předloženého 

navrženým Intertýmem. 
5. Rada Starších neschválí navržený Intertým pouze jednomyslným rozhodnutím. 
6. Pokud Rada starších nevysloví nesouhlas nejpozději 14 dní, ne však dříve než po 

uplynutí 7 dní od předložení žádosti navrženým Intertýmem, je Intertým zvolen den 
po uplynutí této lhůty. 

7. Rada Starších má právo navrhovat jednotlivé členy Intertýmu. 
8. Pouze na základě souhlasu Rady starších je Spolek, resp. jeho statutární orgán, 

oprávněn k jakékoli dispozici s jakoukoli ochrannou známkou ve vlastnictví Spolku. 
Návrh na registraci ochranné známky má právo Intertým podat bez souhlasu Rady 
Starších. 

9. Funkce člena Rady starších je slučitelná s funkcí člena Intertýmu. 
10. Nového člena Rady starších navrhuje člen Rady starších, kterému končí volební 

období. Pokud Valná hromada nezvolí navrženého člena, je člen Rady starších 
povinen navrhnout jinou osobu a to až do té doby, dokud Valná hromada nezvolí 
nového člena Rady starších. Těmito návrhy nových členů je Valná hromada vždy 
vázána. Pokud člen Rady starších, kterému končí funkce člena Rady Starších 
nenavrhne Nového člena Rady starších ani do uplynutí 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy 
takovému členu Rady starších jeho funkce skončila, navrhne nového člena Rady 



starších kterýkoliv člen Spolku přítomný na Valné hromadě, která volí nového člena 
Rady starších.  

 

Čl. X 

Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 
2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a. dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 
b. příjmy z dobrovolných příspěvků návštěvníků festivalu Povaleč, 
c. výnosy majetku, 
d. dotace a granty veřejných institucí, 
e. příjmy související s hlavní činností, 
f. příjmy z vedlejší činnosti 

3. Výdaje Spolku slouží k uskutečňování cílů Spolku v souladu s formami činností podle 
těchto stanov a rozpočtem Spolku. 

4. Za hospodaření Spolku odpovídá Předsednictvo, který každoročně předkládá Valné 
hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky. 

5. Finančními prostředky disponuje Předsednictvo. 

 

Čl. XI 

Zánik Spolku 

1. Spolek zaniká 
a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem z rozhodnutí 

Valné hromady. 
b. rozhodnutím příslušným orgánem veřejné moci. 

2. Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o 
způsobu majetkového vypořádání. 

 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád 
Spolku. 

 

 


