
Stanovy spolku 

Whisky&You z.s. 

 

 

Čl. 1 
Název a sídlo 

1. Název spolku je: Whisky&You, z.s. (dále jen „spolek“). Spolek je právnickou osobou, založenou dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Sídlo spolku je v Praze 7, Jankovcova 1535/2a. 

 

Čl. 2 
Účel spolku 

1. Spolek je dobrovolným a nezávislým společenstvím, které sdružuje své členy na základě společného 
zájmu. 

2. Účelem spolku je naplňování společného zájmu členů, kterým je podpora a propagace odpovědné 
konzumace alkoholických nápojů, kultivované nápojové kultury, zejména prostřednictvím organizování 
a provozování osvětové činnosti a zájmové činnosti pro členy spolku i pro veřejnost. 

 

Čl. 3 
Hlavní činnost spolku 

1. Účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím této hlavní činnosti: 
a. Propagací kultivované nápojové kultury; 
b. Pořádáním řízených degustací pro členy; 
c. Publikační činností; 
d. Tematickými návštěvami palíren; 
e. Vzdělávacími přednáškami; 
f. Organizováním společenských akcí; 
g. Propagací odpovědné konzumace alkoholických nápojů. 

 

Čl. 4 
Vedlejší činnost spolku 

1. K podpoře základních cílů Spolku je Spolek dále oprávněn vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost 
spočívající zejména v této činnosti: 
a. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
b. Nájem a podnájem movitých a nemovitých věcí. 

 



Čl. 5  
Členství ve spolku 

1. Ve spolku existují dva druhy členství, a to řádné členství (řádný člen) a přidružené členství (přidružený 
člen). Hovoří-li se v těchto stanovách o „členství“ nebo o „členovi“ spolku, myslí se tím obě formy 
členství ve spolku. 

2. Řádným i přidruženým členem spolku se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami spolku. Řádným i 
přidruženým členem spolku se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. 

3. O přijetí uchazeče za řádného člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky a doporučení 
všech členů statutárního orgánu výhradně statutární orgán. K přijetí uchazeče za řádného člena spolku 
je tedy nutné rozhodnutí o schválení žádosti statutárním orgánem. 

4. K přijetí uchazeče za přidruženého člena spolku stačí vyplnění přihlášky a zaplacení členského 
poplatku. Přidružené členství je platné jen po dobu, na jakou jsou zaplaceny členské příspěvky. 

5. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce. 
6. Řádné členství ve spolku zaniká: 

a. vystoupením řádného člena ze spolku – každý řádný člen může ze spolku kdykoli vystoupit, a to 
písemným oznámením doručeným spolku; řádné členství zaniká dnem uvedeným v oznámení, a 
pokud v oznámení není den zániku členství uveden, dnem, kdy bylo oznámení o vystoupení 
doručeno spolku, 

b. úmrtím řádného člena spolku (fyzické osoby), 
c. zrušením řádného člena spolku (právnické osoby), 
d. zánikem spolku, 
e. rozhodnutím statutárního orgánu o vyloučení řádného člena v důsledku porušení jeho povinností 

dle těchto stanov či vnitřních předpisů spolku. 
7. Přidružené členství ve spolku zaniká: 

a. Nezaplacením členských příspěvků; v takovém případě členství zaniká následující den po uplynutí 
doby, po kterou byly členské příspěvky zaplaceny; 

b. úmrtím přidruženého člena spolku (fyzické osoby), 
c. zrušením přidruženého člena spolku (právnické osoby), 
d. zánikem spolku, 
e. rozhodnutím statutárního orgánu o vyloučení řádného člena v důsledku porušení jeho povinností 

dle těchto stanov či vnitřních předpisů spolku. 
8. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí. 
9. Spolek vede seznam členů s těmito údaji: u členů fyzických osob – jméno a příjmení, datum narození, 

korespondenční adresa a e-mail a u členů právnických osob – název, identifikační číslo, adresa sídla a 
email. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí statutární orgán či osoba jím pověřená. Aktualizace 
seznamu členů se provádí bez zbytečného odkladu po oznámení změny evidovaných údajů členem 
spolku. Seznam členů nebude zpřístupněn veřejnosti. 
 

Čl. 6 
Práva a povinnosti členů 

1. Řádný člen spolku má právo: 
a. účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na tomto zasedání, 
b. volit členy orgánů spolku, 
c. být volen do orgánů spolku, 
d. nahlížet do dokladů o hospodaření spolku a činit si z nich na své náklady kopie, 
e. řádný člen spolku má dále veškerá práva, která má přidružený člen spolku podle odst. 2 tohoto 

článku. 
2. Přidružený člen spolku má právo: 

a. účastnit se zasedání členské schůze, ledaže statutární orgán rozhodne o tom, že členská schůze se 
koná bez přítomnosti přidružených členů; 

b. užívat výhod přidruženého člena spolku plynoucích z činností spolku dle čl. 3 těchto stanov. 
3. Řádný člen spolku má povinnost zejména: 

a. aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 



b. svědomitě vykonávat funkce ve volených orgánech spolku, byl-li do některého z volených orgánů 
spolku zvolen, 

c. zodpovídat za svěřený majetek spolku, 
d. řádný člen spolku má dále veškeré povinnosti, které má přidružený člen spolku podle odst. 4 

tohoto článku, není-li tam uvedeno jinak. 
4. Přidružený člen spolku má povinnost zejména: 

a. dodržovat stanovy spolku a vnitřní předpisy spolku, 
b. plnit rozhodnutí orgánů spolku, 
c. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy, majetek a dobré jméno spolku, 
d. pravidelně, řádně a včas platit členský příspěvek, jehož výši a splatnost stanoví na každý rok svým 

rozhodnutím členská schůze, 
e. oznámit statutárnímu orgánu každou změnu svých údajů evidovaných v seznamu členů, 
f. neprodávat ani jinak nepřevádět na jiné osoby propagační materiály a degustační vzorky 

obdržené od spolku.  
5. Právo vyloučeného člena navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, se vylučuje. 

 
 
 

Čl. 7  
Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 
a. Členská schůze (nejvyšší orgán), 
b. Statutární zástupci (statutární orgán), 

 

 

Čl. 8  
Členská schůze (nejvyšší orgán) 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. O záležitostech spolku rozhoduje členská schůze ve 
sboru. 

2. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové spolku. 
3. Členská schůze se schází dle potřeby, minimálně jedenkrát (1x) ročně, a to nejméně 14 dní před 

konáním zasedání zasláním pozvánky na e-mailovou adresu řádného člena spolku evidovanou v 
seznamu členů. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Zasedání členské schůze 
svolává statutární orgán. Na zasedání členské schůze mohou být zváni hosté. Již svolané zasedání 
členské schůze lze odvolat nebo odložit. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným 
způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, 
nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. 

4. Statutární orgán svolá zasedání členské schůze vždy, když o to požádá nejméně třetina řádných členů 
spolku, a to nejméně 14 dní před konáním zasedání zasláním pozvánky na e-mailovou adresu řádného 
člena spolku evidovanou v seznamu členů. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. 
Nesvolá-li statutární orgán zasedání členské schůze do třiceti (30) dnů od doručení žádosti, může 
kterýkoli z řádných členů, který žádost podal, svolat zasedání členské schůze sám. Opět platí, že 
pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dní před konáním zasedání zasláním pozvánky na e-mailovou 
adresu řádného člena spolku evidovanou v seznamu členů. 

5. Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 
těchto stanov, lze rozhodnout jen s jednomyslným souhlasem všech řádných členů účastnících se 
členské schůze. 

6. O rozhodnutích, přijatých na zasedání členské schůze, pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku 
zápis. Zápis svým podpisem ověřují všichni členové statutárního orgánu přítomní na zasedání členské 
schůze. 



7. Členská schůze je schopna usnášet se za přítomnosti 2/3 většiny řádných členů spolku. Rozhodnutí 
přijímá většinou hlasů přítomných řádných členů, přičemž každý řádný člen spolku má jeden (1) hlas, 
hlasy všech řádných členů spolku jsou si rovné. 

8. Řádný člen spolku se může na zasedání členské schůze nechat zastoupit jiným řádným členem spolku. 
Právo zastupovat jiného člena spolku je zastupující člen povinen prokázat písemnou plnou mocí. 

 

Čl. 9  
Statutární zástupci (statutární orgán) 

1. Statutární zástupci (dále jen „statutární orgán“) jsou kolektivním statutárním orgánem spolku, který za 
svou činnost odpovídá členské schůzi. O záležitostech spolku rozhoduje statutární orgán ve sboru, 
pokud stanovy neurčí něco jiného. 

2. Statutární orgán má dva (2) členy. Statutární zástupci volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 
3. Členové statutárního orgánu jsou voleni členskou schůzí. Návrh na volbu určité osoby do funkce člena 

statutárního orgánu může podat kterýkoli řádný člen spolku. Každý řádný člen spolku má jeden (1) 
hlas. 

4. Funkční období členů statutárního orgánu je pět (5) let. Každý člen statutárního orgánu může být 
opětovně zvolen. 

5. Funkce člena statutárního orgánu zaniká: 
a. uplynutím funkčního období, 
b. odstoupením člena statutárního orgánu – člen statutárního orgánu může ze své funkce kdykoliv 

odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným spolku; odstoupí-li člen statutárního orgánu ze 
své funkce prohlášením doručeným spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců od 
doručení prohlášení; prohlášení o odstoupení může za spolek převzít jiný člen statutárního 
orgánu; člen statutárního orgánu, který za spolek převzal prohlášení o odstoupení je povinen do 
třiceti (30) dnů od doručení prohlášení svolat zasedání členské schůze, na němž dojde k volbě 
nového člena statutárního orgánu, 

c. odvoláním člena statutárního orgánu – člen statutárního orgánu může být odvolán členskou 
schůzí ze závažných důvodů; závažné důvody spočívají především v tom, že člen statutárního 
orgánu jednal v rozporu se zájmy spolku, a tím způsobil spolku újmu, případně, že člen 
statutárního orgánu neplní řádně a včas své povinnosti, 

d. dohodou mezi spolkem a členem statutárního orgánu, 
e. úmrtím člena statutárního orgánu, 
f. zánikem spolku. 

6. Statutární orgán se schází dle potřeby, minimálně čtyřikrát (4x) ročně. Zasedání statutárního orgánu 
svolává a řídí předseda. Předseda svolá zasedání statutárního orgánu vždy, když o to požádá některý 
člen statutárního orgánu. Pravidla pro svolání, zasedání a rozhodování stanoví statutární orgán 
vnitřním předpisem. 

7. Statutární orgán rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nespadají do pravomoci jiného orgánu. 
8. Statutární orgán zejména: 

a. koordinuje činnost spolku, 
b. vykonává rozhodnutí členské schůze, 
c. vydává vnitřní předpisy spolku, 
d. vykonává pravomoc zaměstnavatele, 
e. svolává zasedání členské schůze, 
f. rozhoduje o investičním výdaji nepřevyšujícím částku 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých), 
g. rozhoduje o prodeji movitých věcí v hodnotě nepřevyšující částku 500.000 Kč (pět set tisíc korun 

českých), 
h. posuzuje návrhy na koupi a prodej nemovitých věcí a na další investice a předkládá tyto návrhy 

členské schůzi. 
i. Uzavírá smlouvy, jejichž hodnota v každém jednotlivém případě nesmí přesáhnout částku 500.000 

Kč (pět set tisíc korun českých); smlouvy s hodnotou vyšší je statutární orgán oprávněn uzavřít 
pouze po předchozím odsouhlasení členskou schůzí. 

j. dohlíží na naplňování účelu spolku a dodržování stanov spolku, 



k. zpracovává a předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku, 
l. rozhoduje o odložení, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům spolku, 
m. rozhoduje o přijetí uchazeče za řádného či přidruženého člena spolku, 
n. rozhoduje o vyloučení řádného či přidruženého člena ze spolku, 
o. může vydat a měnit Podmínky přidruženého členství. 

9. Statutární orgán je schopen usnášet se jen za přítomnosti všech členů a rozhoduje vždy jednomyslně, 
přičemž každý člen má jeden (1) hlas, hlasy všech členů jsou si rovné. 

10. Ve všech záležitostech, které patří do působnosti statutárního orgánu, mohou členové rozhodovat 
mimo zasedání statutárního orgánu (tzv. per rollam), a to kdykoliv, v jakékoliv otázce, a to na návrh 
kteréhokoliv člena statutárního orgánu (písemnou formou, např. e-mailem), rozeslaný členům 
statutárního orgánu. Za účelem rozhodování per rollam je člen statutárního orgánu povinen oznámit 
předsedovi e-mailovou adresu, kterou bude pro rozhodování per rollam používat. 

11. Právně jednat jménem spolku mohou jen společně předseda a místopředseda. Kdo za spolek 
podepisuje, připojí k názvu spolku svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. 

12. Statutární orgán si může vytvářet další orgány (individuální – např. tajemník, hospodář nebo kolektivní 
– např. komise). 

 

Čl. 10  
Zásady hospodaření 

1. Spolek může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem. Spolek je jako právnická osoba oprávněn 
nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy. 

2. Náklady spojené s činností spolku se hradí ze zdrojů majetku, jež jsou zejména: 
a. členské příspěvky, 
b. dary fyzických a právnických osob, 
c. dotace z veřejných rozpočtů, 
d. výnosy z činnosti spolku, 
e. výnosy z majetku spolku, 
f. jiné zdroje. 

3. Spolek vynakládá své prostředky výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně 
podložené účetními doklady. Prostředky spolku jsou využívány tak, aby byly co nejvíce ku prospěchu 
všem členům spolku. 

4. Pokud byl majetek pořízen z prostředků veřejných rozpočtů nebo od dárců, je spolek povinen 
respektovat při nakládání s tímto majetkem obecně platné předpisy a požadavky poskytovatelů dotací 
a dárců. 

5. Za hospodaření spolku odpovídá statutární orgán, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o 
hospodaření spolku. Statutární orgán se při hospodaření řídí obecně závaznými právními předpisy. 

6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být stanoveny vnitřním 
předpisem spolku. 

 

Čl. 11 
Zánik spolku 

1. Na zrušení spolku se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o zrušení právnických osob, 
pokud stanovy neurčí něco jiného. 

2. V případě zrušení spolku bude likvidační zůstatek nabídnut zakladatelům spolku. 
3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. 

 



Čl. 12 
Závěrečná ustanovení 

1. Z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužijí zejména ustanovení § 246 odst. 
3 – ustanovení o členské schůzi se nepoužijí pro žádný orgán spolku. 

2. Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti schválením všemi zakladateli, což zakladatelé potvrzují svými 
podpisy. 

 
 
 


