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ABSTRAKT 

V bakalářské práci zpracovávám projekt založení občanského sdružení HB collegium. V 

teoretické části se věnuji neziskovým organizacím, vymezuji jejich význam, zmiňuji se o 

historii a nejčastějších právních formách v České republice. Následně se zaměřuji na ob-

čanské sdružení, podmínky jeho vzniku, právní normy či  způsoby jeho hospodaření a fi-

nancování. V praktické části se již plně věnuji Občanskému sdružení HB collegium a zpra-

covávám potřebné náležitosti pro jeho vznik. V závěru práce pak navrhuji projekty kultur-

ních akcí, které by mohlo sdružení HB collegium v budoucnu zrealizovat. 

 

Klíčová slova:  nezisková organizace, právní formy neziskových organizací, občanské 

sdružení, činnost, založení, stanovy, projekt   

 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor's degree thesis deals with a project of founding an unincorporated association 

HB collegium. The theoretical part is devoted to non-profit organizations, defining their 

significance and mentioning their history and most frequent legal forms in the Czech Re-

public. Subsequently, it is focused on unincorporated associations, conditions of their 

foundation, rules of law or means of their management and financing. The practical part is 

fully devoted to the unincorporated association HB collegium and deals with required for-

malities of its foundation. Finally the thesis proposes cultural events projects that could be 

implemented by HB collegium in future. 

 

Keywords: non-profit organizations, history, legal forms of non-profit organizations, uni-

corporated association, founding, project 
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ÚVOD 

Hrad Buchlov je nejen velkolepá historická památka, ale i nádherné místo k odpočinku, 

relaxaci a zábavě, oplývá tajemnými prostory se svou historií. 

 Avšak se snižujícím se počtem návštěvníků každou sezónu mám obavy, že tak nádherná 

místa osiří a hrad ztratí svoji krásu, velkolepost a přitažlivost pro návštěvníky. Proto bych 

si přála, aby hrad Buchlov stoupl v očích  návštěvníků, aby si ho oblíbili a  rádi se zase 

vraceli s tím, že zažijí něco nového a nezapomenutelného. 

Když mi bylo nabídnuto založit občanské sdružení na Buchlově, které by pořádalo nejrůz-

nější kulturní akce a přilákalo tak na hrad více návštěvníků, ihned jsem se toho,  spolu 

s dalšími zakladateli, chopila. 

Se zakládáním sdružení nemáme zkušenosti, a proto jsem se rozhodla projekt založení ob-

čanského sdružení sepsat v rámci mé bakalářské práce, protože jedině tak mohu všechny 

náležitosti podstatné pro vznik dobře fungujícího sdružení konzultovat a nic neopomenout. 

Bakalářská práce obsahuje celkem sedm kapitol a člení se na část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do pěti kapitol, v této části čerpám 

z uvedených literárních pramenů a zpracovávám zde teoretické podklady pro založení ob-

čanského sdružení. V úvodu bakalářské práce definuji pojem neziskové organizace, vyme-

zuji jejich základní znaky a význam pro společnost. Dále jsem považovala za nutné zmínit 

se, alespoň krátce, o historii těchto neziskových organizací a uvést přehled neziskových 

organizací v současnosti. Vybrala jsem několik základních forem neziskových organizací 

v České republice a stručně vypsala jejich náplň činnosti, právní normy apod. V poslední 

kapitole teoretické části jsem se zaměřila konkrétně na občanské sdružení, jaké jsou pod-

mínky pro vznik, postup při jeho zakládání, právní normy upravující  činnost sdružení, 

hospodaření, financování a jiné náležitosti, důležité pro vytvoření projektu občanského 

sdružení HB collegia. 

V první kapitole praktické části se již plně věnuji budoucímu sdružení HB colle-

giu.Vypracovala jsem  projekt založení občanského sdružení HB collegium, vymezila jeho 

poslání, cíle, činnost, organizační strukturu a sestavila jeho stanovy, které přikládám 

v příloze. 
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V závěrečné části bakalářské práce jsem se pokusila o vypracování dvou projektů, které by 

mohly být zrealizovány v rámci sdružení HB collegium jedná se o projekty  „Dětský den na 

hradě“ a  „S námi na hrad“. 
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 
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1 POJEM NEZISKOVÁ ORGANIZACE 

Nezisková organizace se charakterizuje jako organizace s vysokým stupněm solidárního 

vědomí a autonomních neformalizovaných vnitřních vztahů, čímž se výrazně liší od sou-

kromých výdělečných společností a od státních orgánů (Šilhánová, 1996). 

Charakteristickým rysem všech nevýdělečných organizací je skutečnost, že hlavním před-

mětem jejich činnosti není podnikání. 

Vznik, činnost, hospodaření a případný zánik jednotlivých nevýdělečných organizací je 

legislativně upraven zákony pro jednotlivé typy neziskových organizací.  

Všechny účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku je možno roz-

dělit do dvou základních kategorií (Nevýdělečné organizace, 2007): 

� organizace zřizované státem nebo územními samosprávnými celky - tuto kategorii tvoří 

organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové or-

ganizace, 

� ostatní nevýdělečné organizace – jedná se o takové nevýdělečné organizace, které neby-

ly  založeny státem ani územními samosprávnými celky, ale vznikly na základě zvlášt-

ních zákonů. 

1.1 Význam neziskových organizací 

Plamínek ve své knize (Plamínek, 1996, s.7) uvádí, že neziskové organizace „jsou vlastně 

předurčeny především ke správě věcí, které lze jen těžko účinně provádět pro zisk, a které 

mohou neziskové organizace vykonávat lépe či jiným způsobem než stát“. 

Přínos činnosti neziskových organizací pro společnost a jejich role ve státě, je velmi disku-

tované téma již několik let. Touto otázkou se podrobněji zabývá ve svém sociologickém 

šetření Pavol Frič (1998), který definoval postavení a roli neziskových organizací ve spo-

lečnosti. 

Neziskové organizace jsou dodavatelem celé řady služeb jak pro nejrůznější cílové skupi-

ny, tak pro danou komunitu, resp. společnost jako celek. Reagují tím nejen na nedostatky 

v systému služeb, zabezpečovaných státní správou, ale i na místa v trhu služeb, které stojí 

mimo zájem soukromých ziskových organizací. V neziskovém sektoru při poskytování 
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služeb nejde jen o ekonomickou stránku věci. Většina organizací nepovažuje poskytování 

služeb za běžnou rutinní aktivitu, ale vidí v ní své poslání. (Debbasch, Bourdon, 1995) 

Neziskové organizace mezi lidmi posilují i pocity solidarity komunity. Pomáhají lidem 

budovat jejich sociální kapitál, povzbuzují procesy vzájemné interakce, tvorby důvěry aci-

procity, od kterých závisí fungování trhu i demokracie. Neziskové organizace vyplňují 

prostor mezi občanem a státem a umožňují mu participovat na veřejné politice ještě jiným 

způsobem než prostřednictvím voleb.  

Příjmy neziskových organizací závisí nejen na kvalitě zpracování jejich projektů, ale i na 

řádném vyúčtování vynaložených prostředků a na schopnosti orientovat se v právních 

předpisech. Využíváni profesionální práce se tedy stává v těchto oblastech nezbytnou pod-

mínkou dalšího přežití těchto organizací. V neziskovém sektoru České republiky využívá 

práci účetních a právníků většina organizací. Neziskový sektor neposkytuje jen služby, ale 

je také významným zaměstnavatelem. Schopnost zaměstnávat profesionály zvyšuje důleži-

tost neziskového sektoru  ve společnosti. 

Kromě poskytování služeb mají neziskové organizace také participační funkci, poskytují 

občanům  prostor účastnit se problémů, které se dotýkají občanských zájmů. Informují ob-

čany o těchto problémech, snaží se formovat konsenzus v názorech na jejich řešení a mobi-

lizují občany  s cílem podpořit tato řešení. 

1.2 Znaky neziskových organizací 

Podle Salomona a Anheiera (in Frič 1998, s. 3 - 4) jsou neziskové organizace, takové orga-

nizace, které jsou: 

� institucionalizované, tzn. že jsou v nich zárodky formální organizovanosti, 

� soukromé, tzn.institucionálně oddělené od státní správy, 

� neziskové, nevracející případný zisk z činnosti svým vlastníkům či správcům, 

� samosprávné, schopné řídit samy sebe, 

� dobrovolné, užívající v jistém rozumném stupni dobrovolnou účast na svých činnos-

tech, a to buď výkonem vlastních činností organizace nebo řízením jejich záležitostí. 
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2 HISTORIE A SOUČASTNOST NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Historie neziskových aktivit na území České republiky sahá do středověku a je spojena 

především s působením a aktivitami církve.  

„D ůležitým podnětem k rozvoji činnosti tohoto typu spolků byla vlna národního obrození 

v 19. století“ (Kavanová, 2005, s.59). V době národního obrození vznikala řada vlastenec-

kých spolků na podporu umění, kultury, vědy a vzdělávání. 

Po vzniku samostatného státu v roce 1918 se otevřel prostor pro svobodnou činnost nejrůz-

nějších dobrovolných soukromých iniciativ v oblasti sociální a zdravotní péče, kultury, 

vzdělávání, péče o děti a mládež aj. 

V době po první světové válce se množství spolků věnovalo péči o chudé a mládež, kde 

jejich činnost spočívala v materiální pomoci chudým nebo ve zřizování a podpoře sociál-

ních ústavů a zařízení (Kizáková, 1997). 

„V roce 1931 bylo na území Československé republiky v oblasti sociální péče registrováno 

5140 spolků a 1450 ústavů a zařízení, které byly v majetku spolků“  (Šilhánová, 1996, s. 9). 

Dobrovolné organizace během svého vývoje zdokonalovaly svou činnost a odbornost, roz-

šiřovaly okruh své působnosti a směřovaly k vyšší institucionalizaci.  

Tento vývoj byl však násilně přerušen německou okupací a později vznikem socialistické-

ho státu. Tradice dobrovolné práce byla za totalitního režimu násilně přerušena a činnost 

všech forem nezávislých organizací byla cílevědomě a systematicky zredukována nebo 

zcela podřízena státnímu vedení.  

Absolutistické a totalitní režimy spolkovou činnost tvrdě potíraly, protože v ní celkem 

oprávněně spatřovaly střediska odporu vůči neomezené moci státu.  

Od roku 1989 po sametové revoluci zaznamenal neziskový sektor v České republice ob-

rovský nárůst počtu organizací. Jednotliví občané se zapojili do zřizování nejrůznějších 

nadací a občanských sdružení (Šilhanová, 1996). 

 Existence nových, na státu nezávislých organizací, byla upravena zákonem č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů.  

„Struktura rozložení organizací neziskového sektoru je dnes typická pro region střední 

Evropy – nejvíce jsou zastoupeny neziskové organizace v oblasti kultury, sportu a rekreace. 
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Menší podíl mají neziskové organizace v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních slu-

žeb“ (Kavanová, 2005, s. 60). 

Specifické podmínky, v kterých se země bývalého socialismu ocitly po změně politického 

systému, lze charakterizovat  podle Šilhánové (1996)  následovně: 

� organizace se musely adaptovat jak na vznikající tržní prostředí, tak na potřebu vlastní-

ho podnikání nebo získávat prostředky pro vlastní účel organizace, 

� neziskové organizace mají jen omezené možnosti k získávání odborníků pro profesio-

nálně zaměřenou činnost a nemohou v tomto směru konkurovat soukromé sféře ani 

státní administrativě. Nemohou zpravidla kvalifikovaným pracovníkům nabídnout ani 

vysoké platy, ani jim zaručit delší perspektivu v oboru; 

� mnohé neziskové organizace vznikly za pomoci ze zahraničí a je otázkou, jak dlouho se 

budou moci spoléhat na zahraniční sponzory a jaké reálné podmínky pro jejich působe-

ní se vytvoří z domácích kapitálových zdrojů. Předčasná snaha přesunout finanční od-

povědnost např. na obce, může vést k tomu, že se odpovědnost přenese na toho, kdo 

zdroje na realizaci těchto služeb nemá; 

� podnikatelská sféra je zatím na začátku své existence a nedosahuje takových rozměrů, 

aby mohla být významnějším zdrojem financování neziskového sektoru. Státní rozpo-

čet zůstává i nadále významným finančním zdrojem pro neziskové organizace; 

� s otázkou hledání domácího zázemí pro rozvoj neziskových organizací souvisí i pro-

blém návratu k tradičním institucím. Těmi jsou bezesporu obce a církev. Přesto nelze 

nevidět, že jejich role v této oblasti není již zdaleka výlučná. Obce, které dříve nesly 

břemeno obecného chudinství, byly odpovědny za osud svých příslušníků. Dnes lze asi 

stěží navázat na tradiční pouto k obci v tomto významu, avšak přesto by obce mohly 

být významnou složkou v soustavě ostatních neziskových institucí. Podobné postavení 

by mohly mít i církve. 
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3 PŘEHLED NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Rektořík rozděluje organizace působící v neziskovém sektoru do následujících pěti skupin 

(Rektořík, 2001): 

� neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné (s posláním vzájemné pro-

spěšné činnosti): 

- občanská sdružení, 

- zájmová sdružení právnických osob (právnické osoby zakládají sdružení 

k ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu), 

- sdružení bez právní subjektivity, tj.sdružení na základě smlouvy o sdružení 

osob, 

- profesní komory (např. Komora daňových  poradců, Česká lékařská komora, 

Komora auditorů, Česká advokátní komora aj.); 

� neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné (s posláním veřejně prospěšné 

činnosti): 

- obecně prospěšná společnost, 

- nadace a nadační fondy, 

- politické strany a politická hnutí, 

- registrované církve a náboženské společnosti, 

- organizace s mezinárodním prvkem; 

� neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových organi-

zací státu, krajů a obcí (s posláním veřejně prospěšné činnosti a veřejné správy): 

- organizační složka státu, 

- organizační složky územních samosprávných celků (kraje, obce), 

- příspěvková organizace státu, 

- příspěvková organizace územních samosprávných celků, 

- kraje, 
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- obce, 

- okresní úřady, 

- Ústavní soud ČR; 

� ostatní neziskové veřejnoprávní organizace (s posláním veřejně prospěšné činnosti): 

- Český rozhlas a Česká televize, 

- Státní podnik, 

- Veřejná vysoká škola, 

- Státní fondy, 

- Česká národní banka, 

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR; 

� neziskové organizace typu obchodních společností (a.s., s.r.o., družstvo) a jim podob-

ných (jsou to výjimečné případy neziskových organizací s posláním veřejné i vzájemné 

prospěšné činnosti): 

- organizace typu obchodních společností, 

- společenství vlastníků jednotek (bytových). 
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4 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Pojmy neziskový sektor a nezisková organizace nemají v České republice žádné souhrnné 

právní vymezení. V obecném smyslu jsou často pod pojmem  neziskové organizace chápá-

ny právnické osoby, jež nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. 

Základní právní formy neziskového sektoru tvoří dnes v České republice občanská sdruže-

ní, nadace, obecně prospěšné společnosti, církve,  náboženské společnosti a jejich účelová 

zařízení. 

Podrobném popisu jednotlivých právních forem se věnuje mimo jiných autorů i Růžičková 

(Růžičková, 2005).  

4.1 Občanské sdružení 

Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, mají ob-

čané právo svobodně se sdružovat bez povolení státního orgánu. Tento zákon se však ne-

vztahuje na sdružování občanů v politických stranách a hnutích, k výdělečné činnosti nebo 

k zajištění řádného výkonu určitých povolání, v církvích a náboženských společnostech. 

Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou. Orgány státní správy mohou zasáh-

nout do činnosti občanských sdružení jen v mezích zákony. Členy mohou být jak fyzické, 

tak i právnické osoby. 

Vznik sdružení je podmíněn registrací na Ministerstvu vnitra,  návrh na registraci podávají 

nejméně tři občané,  alespoň jeden z nich musí být starší 18 let. 

Tento typ sdružení slouží, v různých oblastech života společnosti, především k uspokojení 

zájmů svých členů a občanů v jejich okolí. Charakteristickým znakem občanského sdružení 

je členská základna. Občanská sdružení jsou zakládána s různým zaměřením, např. na pro-

vozování sportu, ochrany přírody a přírodních zdrojů,  zájmové činnosti dětí a mládeže, 

kultury,  vzdělání aj. 
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4.2 Obecně prospěšná společnost 

Od roku 1996 platí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Obecně prospěšná společnost je právnická osoba,  založena za účelem  poskytování obecně 

prospěšných služeb za předem stanovených podmínek pro všechny zájemce. 

Obecně prospěšnou společnost mohou založit jak fyzické a právnické osoby tak i stát. Spo-

lečnost vzniká sepsáním zakladatelské smlouvy. Zakládací listina obsahuje identifikační 

údaje o společnosti, dále druh obecně prospěšných služeb a popřípadě jejich cenu nebo 

způsob jejího stanovení, pořízení majetku a další záležitosti stran řízení, orgánů a zániku. 

Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společ-

ností, který vede příslušný soud.  

Statutární orgán obecně prospěšné společnosti tvoří správní rada, která musí ze zákona 

vydat statut obecně prospěšné společnosti, upravující podrobně její vnitřní organizaci. Do-

zorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. Výkonným orgánem 

obecně prospěšné společnosti je ředitel, který nemůže být členem správní ani dozorčí rady. 

Výsledek hospodaření obecně prospěšné společnosti nesmí být použit ve prospěch zaklada-

telů, ani zaměstnanců obecně prospěšné společnosti, ale musí být vždy použit na poskyto-

vání služeb, pro které byla společnost zřízena. 

Obecně prospěšná společnost může kromě hlavních služeb provozovat i činnost doplňko-

vou za podmínek, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnější využití majetku, nebude 

ohrožena hlavní činnost služeb, které obecně prospěšná společnost poskytuje. 

4.3 Nadace a nadační fondy 

Upravuje zákon č. 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění. 

Jsou to účelová sdružení majetku zřízená za účelem dosahování obecně prospěšných cílů a 

těmi jsou zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanit-

ních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdě-

lání, tělovýchovy a sportu. 

Zřizovatelem nadace může být jakákoli fyzická či právnická osoba a to buď jednotlivě ne-

bo společně. Nadace se zřizuje dotací majetku – vkladem nadačního jmění, a to zakládací 
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listinou, kterou může nahradit i závěť. Organizace vzniká zápisem do nadačního rejstříku u 

rejstříkového soudu. 

 Orgány nadací a nadačních fondů jsou správní rada jako statutární orgán, dozorčí rada ne-

bo revizor jako kontrolní orgán a ředitel (není povinná funkce). 

Podnikání u nadací může být jenom v rozsahu daném zákonem. Podnikání u nadačních 

fondů není přípustné. 

Zákon přesně vymezuje pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace a 

nadačního fondu. 

Nadace a nadační fond se zrušují dosažením účelu, sloučením s jinou nadací, rozhodnutím 

soudu, prohlášením konkurzu nebo zamítnutím konkurzu pro nedostatek majetku. Nadace 

mohou být zrušeny likvidací nebo bez likvidace a zanikají dnem výmazu z rejstříku. 

4.4 Církve a jejich účelová zařízení 

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů, v platném znění, upravuje postavení církví a ná-

boženských společností, vedení veřejně přístupných seznamů registrovaných církví a nábo-

ženských společností, svazů církví a náboženských společností církevních právnických 

osob. 

Církví a náboženskou společností se rozumí dobrovolné společenství osob s vlastní struk-

turou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, ať veřejně či sou-

kromě, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučováním a duchovní 

služby 

Církve a náboženské společnosti jsou právnickou osobou, vznikají dnem registrace na Mi-

nisterstvu kultury ČR, které současně přidělí identifikační číslo a tuto skutečnost oznámí 

Českému statistickému úřadu. 

Návrh na registraci podává nejméně tříčlenný přípravný orgán, osoby musí být starší 18 let. 

Zákon zde nevylučuje ani podnikání, podnikatelské aktivity smějí být vykonávány, ale jen 

jako doplňková výdělečná činnost. Sbírky a příspěvky jsou organizovány podle zákona č. 

117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. V rámci hlavní činnosti 
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není žádný úkon zpoplatněn stanovením nějakého pevného ceníku za jednotlivý úkon, ný-

brž má charakter kostelních sbírek a dobrovolnosti. 

K naplňování cílů využívají církve různé finanční zdroje. Zdrojem financování mohou být 

výnosy z vlastního majetku, dále to mohou být církevní sbírky mezi věřícími v kostelech a 

modlitebnách. Církev využívá státní dotace převážně z Ministerstva kultury, zejména dota-

ce na mzdy a platy duchovních, z Ministerstva školství k financování vzdělávacích a vý-

chovných zařízení, ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociální a Ministerstva 

zdravotnictví v oblasti charitativní péče o nemocné občany. Zdrojem financování jsou rov-

něž dary právnických a fyzických osob tuzemských i zahraničních. 

Církev a náboženská společnost zaniká zrušením registrace v seznamu církví a nábožen-

ských společností na Ministerstvu kultury, a to likvidací i bez likvidace.  

4.5 Politické strany a politická hnutí 

Právo občanů republiky sdružovat se v politických stranách a v politických hnutích, upra-

vuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, 

zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných 

celků a orgánů místní samosprávy, aniž by bylo třeba povolení státního orgánu. Zákon se 

nevztahuje na sdružování občanů v občanských sdružení, k zajištění výdělečné činnosti 

nebo řádného výkonu určitých povolání, v církevních a náboženských společnostech. 

Strany a hnutí jsou dobrovolná sdružení vždy jen z fyzických osob starších 18 let. Jsou 

právnickými osobami, podléhají registraci na Ministerstvu vnitra. Návrh na registraci před-

kládá přípravný výbor, musí ho doložit požadavkem minimálně tisíce lidí  (s uvedením 

jména, rodného čísla a adresy)  na založení strany a stanovami.  

Politická strana nebo hnutí zaniká dnem výmazu ze seznamu stran a hnutí.ke zrušení dojde 

bez likvidace, pokud majetek přechází na právního nástupce, anebo s likvidací. 

Strana a hnutí se ruší vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením 

s jinou stranou a hnutím nebo přeměnou na občanské hnutí, rozhodnutím soudu o jejich 

rozpuštění, a pokud nepředloží Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu každoročně 

do 1.dubna. 
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5 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Cílem bakalářské práce je založení občanského sdružení, proto se v následující kapitole 

podrobně věnuji tomuto typu neziskové organizace. 

Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou. Výhodou tohoto sdružení je nízká 

ekonomická náročnost vzhledem ke skutečnosti, že při vzniku sdružení nejsou zákonem 

vyžadovány žádné majetkové vklady a registrační řízení není zpoplatněno (Neziskové or-

ganizace, 2007). 

5.1 Vznik občanského sdružení 

Sdružení jsou samostatnými právnickými osobami, mají způsobilost k právům a povinnos-

tem, neboli právní subjektivitu. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasaho-

vat jen v mezích zákona. Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy sdružení. 

K výkonu sdružovacího práva není třeba povolení státního orgánu. Sdružení tedy nevzniká 

na základě povolovacího systému, ale na základě registrace. Registraci provádí Minister-

stvo vnitra. 

„Ministerstvo může registraci odmítnout jen z důvodů přesně uvedených v zákonu, jinak 

musí registraci provést. Na registraci (při splnění zákonných požadavků) je tedy právní 

nárok.“ (Neziskové organizace, 2007, s. 6). 

Následující náležitosti týkající se vzniku občanského sdružení upravuje zákon č.83/1990, o 

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.  

5.2 Postup při zakládání občanského sdružení 

Založení občanského sdružení upravuje zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., 

v platném znění. 

Na rozdíl od politických stran a hnutí, která mohou zakládat pouze občané ČR, občanská 

sdružení v České republice mohou založit i cizinci. 

 K jeho založení je potřeba vytvořit přípravný výbor skládající se nejméně ze tří lidí, 

z nichž alespoň jeden je straší 18 let, a sepsání stanov. 
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5.2.1 Proces registrace 

Návrh registrace podává přípravný výbor Ministerstvu vnitra a musí mít požadované nále-

žitosti Pokud návrh neobsahuje potřebné náležitosti nebo jsou nepřesné, Ministerstvo vnit-

ra na to upozorní přípravný výbor, a to nejpozději do pěti dnů od doručení návrhu (Devero-

vá, Pajas, 1996). 

 Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy Ministerstvu vnitra došel návrh, který nemá žád-

né vady.  

Ministerstvo registraci odmítne, jestliže z předložených stanov sdružení, které se podávají 

společně s návrhem na registraci, vyplývá,  že jde o politickou stranu či hnutí, o osobu za-

loženou k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu povolání, o církev či nábo-

ženskou společnost. 

Ministerstvo vnitra registraci odmítne, jestliže nejsou stanovy v souladu s těmito požadav-

ky: 

� nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich 

činnosti, 

� ze sdružení může každý člen svobodně vystoupit, 

� nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem sdružení, že se 

účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo stojí mimo ně. 

Registrace bude dále odmítnuta v případě, že jde o sdružení nedovolené, a to je takové: 

� jehož cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro je-

jich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání 

a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat 

násilí nebo jinak porušovat ústavu a zákony, 

� které sleduje dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony, 

� které je ozbrojené nebo vlastní ozbrojené složky (za taková sdružení se nepovažují ta-

ková, kde jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně pro sportovní účely nebo 

k výkonu práva myslivosti . 
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5.2.2 Stanovy občanského sdružení 

Základním dokumentem sdružení jsou stanovy. K návrhu na registraci se připojují stanovy 

ve dvojím vyhotovení. Stanovy musí dle zákona o sdružování občanů č.83/1990 Sb., 

v platném znění splňovat následující podmínky: 

� Název sdružení 

Právnické osoby mají svůj název, který musí být určen při jejich zřízení. Toto ustanovení 

se vztahuje na všechny právnické osoby, tedy i na občanská sdružení. Dále název sdružení 

se musí výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost  na území České 

republiky. Název sdružení musí obsahovat označení „občanské sdružení“ nebo zkratku  

„o.s“. Dále v názvu občanského sdružení nesmí být použity výrazy vyhrazené pro určité 

typy subjektů (např. banka, advokát, investiční společnost, aj.) ani nesmí být název klama-

vý a vzbuzovat například dojem, že jde o obchodní společnost. 

� Sídlo sdružení 

Sídlo musí být určeno adresou, kde právnická osoba sídlí skutečně, tedy místem, kde je 

umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat. Sídlo musí být 

určeno již při zřízení sdružení. 

Sdružení by mělo mít k nemovitosti, kde se nachází jeho sídlo, užívací titul, tedy právní 

důvod, na základě kterého nemovitost užívá. Tímto titulem může být může být vlastnictví 

předmětné nemovitosti, nájemní vztah (vztah vzniklý na základě nájemné smlouvy uzavře-

né mezi sdružením a vlastníkem nemovitosti), či podnájmem (vztah vzniklý na základě 

podnájemní smlouvy uzavřené mezi sdružením a nájemcem nemovitosti). 

Sdružení však není povinno pro účely registrace MV povinno prokázat právní důvod uží-

vání místnosti, do nichž umístilo sídlo. 

� Cíl činnosti sdružení 

Cíl činnosti sdružení může být různorodý a v mezích obecně závazných právních předpisů 

prakticky libovolný. Sdružení se tedy angažují v širokém spektru činností, typicky např.ve 

sportu, kultuře, ekologii, rozličných zájmech apod. Ve stanovách musí být tato činnost a 

cíl, ke kterému směřuje, popsány. 

� Orgány sdružení 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 25 

 

Úprava orgánů ve sdružení je velice volná a je téměř ponechána na vůli sdružení. Sdružení 

může tedy prakticky neomezeně, opět při zachování mezí daných obecně závaznými plat-

nými předpisy, určit své orgány a vytvářet rady, výbory, sněmy, sjezdy, jednatele, předsedy, 

prezidenty, vedoucí apod. Ve stanovách musí být určen způsob ustavování těchto orgánů 

(volba, jmenování, los, pravidelné střídání) a tedy i délka funkčního období. 

Musí být určeny orgány a funkcionáři oprávněni jednat jménem sdružení, tedy statutárními 

orgány. Právní úkoly právnické osoby činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zří-

zení právnické osoby, zakládací listinou neb zákonem. Je zde opět na sdružení, zda bude 

mít statutární orgán kolektivní či tvořený jednotlivcem, jak bude ustavován, na jak dlouhou 

dobu, jak bude ukončena jeho funkce. Pokud stanovy neurčují jinak, jedná jménem sdruže-

ní až do vytvoření orgánů uvedených ve stanovách přípravný výbor. Úpravu orgánů, jejich 

vznik, zánik a stanovení způsobu jednání a rozhodovaní se doporučuje uvést ve stanovách. 

� Organizační jednotky 

V rámci občanského sdružení mohou působit organizační jednotky, kluby, oddíly aj. Exis-

tují tři základní koncepce těchto organizačních složek: 

- S vlastní právní subjektivitou 

Tato organizační jednotka může v určitých záležitostech (vymezených ve stanovách) jednat 

vlastním jménem. Takové organizační jednotky musí být ve stanovách výslovně uvedeny, 

anebo musí byt ve stanovách alespoň určeno, jakým způsobem se takové jednotky ustano-

vují, aby bylo možné jednoznačně zjistit, zda jde v konkrétním případě o organizační jed-

notku vzniklou v souladu se stanovami jako organizační jednotka s právní subjektivitou. 

Stanovy musí také určit, kdo je oprávněn jménem takové organizační jednotky ve všech 

věcech jednat, tj. kdo je jejím statutárním orgánem. Pokud budou organizační jednotky 

s právní subjektivitou  vytvářeny nikoliv při vzniku sdružení, ale až později, je vhodné, aby 

byly organizační jednotky uvedeny ve znění stanov, které se předkládají Ministerstvu vnit-

ra. 

Organizační jednotka jako samostatný subjekt má své identifikační číslo. Identifikační číslo 

(dále jen „IČ“) přiděluje organizačním složkám občanského sdružení pracoviště správy 

registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu. K žádosti o přidělení IČ se 

přiloží stanovy občanského sdružení s vyznačenou registrací Ministerstva vnitra a regis-
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trační list organizační jednotky potvrzený občanským sdružením. Žádost o přidělení IČ je 

nutné podat do 10 dnů ode dne vzniku organizační jednotky. 

- Bez vlastní právní subjektivity 

Tato organizační jednotka nemůže jednat svým jménem. Úprava tohoto druhu jednotek 

nemusí být uvedena ve stanovách. 

- Oddíly nebo kluby 

Jsou samostatnou právnickou osobou, jsou to jakoby „dceřinná“ občanská sdružením. Je-

jich status je dán vlastními stanovami registrovanými u Ministerstva vnitra. 

Tato občanská sdružení se tak stanou členem „mateřského“ sdružení. Stanovy těchto sdru-

žení nesmí být v rozporu se stanovami jejich „mateřského“ sdružení. Je potřeba ve stano-

vách upravit vznik členství v „dceřiných“ sdruženích a postavení jejích členů vůči  „mateř-

skému“ sdružení. 

� Hospodaření sdružení 

Ve stanovách musí být uvedeny základní zásady hospodaření sdružení, zejména jakým 

způsobem bude sdružení získávat vlastní prostředky (darem, vlastní činností, z členských 

příspěvků), na jaké účely smí sdružení prostředky vynakládat (Duben, 1996). 

5.3 Činnost sdružení 

Při činnosti občanského sdružení vyvstává často a z nejrůznějších důvodů potřeba provést 

změny v rámci sdružení. Jedná se zejména o změny v obsazení statutárních a jiných orgá-

nů, změny sídla, změny názvu sdružení nebo změny stanov. Provedení některých změn je 

nutno oznámit na Ministerstvo vnitra (Nevýdělečné organizace, 2007).  

Pokud je potřeba změny údajů uváděných ve stanovách, musí se provést změna stanov. 

Jsou to změny typu: název sdružení, sídlo, cíle činnosti sdružení, struktura orgánů sdružení 

a způsobu jejich ustavování, při změně zásad hospodaření apod. 

Změnu stanov oznámí sdružení písemně Ministerstvu vnitra do patnácti dnů od jejího 

schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny. Splňují-li stanovy zákonné požadav-

ky, zašle Ministerstvo vnitra do deseti dnů od doručení oznámení o změnách jedno vyhoto-

vení stanov, na němž vyznačí, že bere změnu na vědomí. 
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„V občanském sdružení často dochází ke změně statutárního orgánu, tedy těch, kdo činí 

právní úkony jménem sdružení“ (Nevýdělečné organizace, 2007, s. 19). Při této změně není 

tedy třeba změna stanov a není to nutné oznamovat Ministerstvu vnitra. Je však nutné do-

držet postup ustavování statutárního orgánu, který je dán stanovami. 

5.4 Hospodaření a financování sdružení 

Občanská sdružení financují svoji činnost převážně z příspěvků svých členů, sponzorů a 

dále pak i ze zisku z podnikání, který po řádném vypořádání daňové povinnosti ke státnímu 

rozpočtu může sloužit jako doplňkový zdroj financování zájmové činnosti občanského 

sdružení. Zákon č. 83/1990 Sb.,o sdružování občanů nezakazuje tuto podnikatelskou čin-

nost občanským sdružením a ani v jiném zákoně tomu tak není. Tzv. doplňková výdělečná 

činnost by ale neměla převyšovat objem zájmové činnosti, pro kterou bylo občanské sdru-

žení založeno. 

V praxi právnických osob založených za jiným účelem podnikání, působí obtíže rozlišení 

toho, co je hlavní (zájmová) činnost a co lze považovat za činnost doplňkovou. Zákon 

přesně uvedené pojmy nevymezuje. Je proto nutné tyto otázky precizovat ve stanovách, aby 

se předešlo nejasnostem v návaznosti na otázky účetní a zejména daňové. V zákoně o da-

ních z příjmů jsou totiž kladeny požadavky na oddělené sledování nákladů, které jsou 

předmětem daně z příjmů a nákladů,  a které předmětem daně z příjmů nejsou nebo jsou od 

daně osvobozeny. (Jurajdová, Šelešovský, 2004) 

5.5 Zánik sdružení 

Občanské sdružení zanikne, tzv. zruší se dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením 

s jiným sdružením. Ve stanovách by mělo být určeno, který orgán o rozpuštění či sloučení 

rozhoduje. Pokud tomu tak není, rozhoduje v těchto věcech nejvyšší orgán sdružení. Or-

gán, který o zániku rozhodl, oznámí zánik do 15 dnů Ministerstvu vnitra. Sdružení dále 

zaniká pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění, a to pokud zjistí, 

že sdružení: 

� vyvíjí činnost, která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím anebo orga-

nizacím sdružujícím občany k výdělečné činnosti nebo k vykonávání náboženství nebo 

víry v církvích a náboženských společnostech, 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 28 

 

� vyvíjí činnost, která porušuje zásady, že nikdo nesmí být nucen ke sdružování, 

k členství ve sdružení ani k účasti na jejich činnosti, že ze sdružení může každý svo-

bodně vystoupit a že nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem 

sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo je podporuje, anebo stojí mimo ně, 

� vykonává funkci státních orgánů, řídí státní orgány či ukládá povinnosti občanům, kteří 

nejsou jejich členy. 

Ministerstvo neprodleně občanské sdružení na tyto skutečnosti upozorní a vyzve je, aby od 

takové činnosti upustilo. Pokud tak neučiní a i přes tuto výzvu sdružení v této činnosti po-

kračuje, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný 

prostředek k Nejvyššímu soudu ČR. 

5.5.1 Likvidace 

Nepřechází-li celé jmění na právního nástupce, je třeba provést majetkové vypořádání – 

likvidaci. Likvidace je zákonem upravený postup, při kterém dochází k mimosoudnímu 

vyrovnání majetkových vztahů zanikající právnické osoby. 

Nejprve je třeba ustanovit likvidátora. Ustanoví ho statutární orgán sdružení. Likvidátorem 

musí být fyzická osoba, není rozhodné, zda jím bude např. člen sdružení či osoba mimo 

sdružení. V případě, že sdružení bylo zrušeno rozhodnutím Ministerstva vnitra, provede 

jeho majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem. Bez ohledu na způsob určení 

likvidátora může Ministerstvo vnitra na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, 

odvolat likvidátora, který porušuje své povinnosti, a nahradit ho jinou osobou. 

Sdružení vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušeno. Likvidátor je orgánem sdružení. 

Jeho jmenováním na něj přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem sdružení. 

Je však oprávněn činit jménem sdružení jen úkony směřující k likvidaci sdružení. Při vý-

konu této působnosti plní závazky sdružení, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastu-

puje sdružení před soudy a jinými orgány.  

Likvidátor sestaví ke dni vstupu sdružení do likvidace zahajovací likvidační účetní rozvahu 

a soupis jmění, aby bylo možné zjistit, v jaké majetkové situaci se likvidované sdružení 

nalézá. Účetní uzávěrku předcházející dni vstupu do likvidace sestavuje statutární orgán. 
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Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo použitím prostředků z výtěžku 

z prodeje majetku k uspokojení věřitelů anebo převzetím majetku věřiteli jejich pohledá-

vek. 

Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz sdružení z registru Mi-

nisterstva vnitra a tím teprve sdružení zanikne. 

5.5.2 Konkurz 

V průběhu činnosti sdružení může nastat situace, kdy sdružení bude mít závazky vůči řadě 

věřitelů a nebude v jeho reálných možnostech, aby je všechny splnilo. Jediným procesním 

řešením této situace je konkurz a vyrovnání. 

Sdružení, které je v úpadku, je povinno bez zbytečného odkladu podat návrh na prohlášení 

konkurzu. Povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu mají i statutární orgány sdružení 

a také likvidátor sdružení v likvidaci, je-li sdružení předluženo.      
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 ZALOŽENÍ OB ČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

V následující kapitole se věnuji občanskému sdružení HB collegium  (dále jen „sdružení“ 

nebo „HB collegium“), vycházím z poznatků uvedených teoretické části a vypracovávám 

projekt Občanského sdružení HB collegium. Vymezuji poslání, cíle, cílovou skupinu, způ-

soby financování a jiné náležitosti potřebné k jeho založení a fungování. Základním sta-

vebním kamenem každého sdružení jsou stanovy, které přikládám v příloze (PI) bakalářské 

práce.  

Chtěla bych se zmínit, že záměrně neuvádím osobní údaje členů spoluzakládajících sdru-

žení HB collegium, ve stanovách a v textu, z důvodu ochrany osobních údajů těchto osob. 

6.1 Občanské sdružení HB collegium 

HB collegium je občanské sdružení, založené jeho členy podle  zákona 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.  

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 

Sídlem Občanského sdružení HB collegium je Polesí 418, Hrad Buchlov, 687 08 Buchlo-

vice 

6.1.1 Poslání 

Posláním občanského sdružení HB collegium je podpora kulturního života, zejména 

v prostoru místní lokality Hradu Buchlova a Kaple sv. Barbory a zpřístupnění těchto míst i 

handicapovaným občanům. 

6.1.2 Cíle 

� dlouhodobé 

- propagace hradu Buchlova  a jeho historie, zvýšení turistického zájmu a ná-

vštěvnosti, 

-  kulturní vzdělávání a  uskutečňování volnočasových aktivit pro děti i do-

spělé  (pořádání divadelních představení, komorních hudebních produkcí, 

výstav, tématicky zaměřené prohlídky hradu apod.), 
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- zpřístupnění hradu Buchlova handicapovaným spoluobčanům, spolupráce 

s institucemi pracujících s těmito klienty, pořádání zábavně-kulturních akcí 

prezentace jejich činnosti a výrobků v prostorách hradu, 

- spolupráce se školami, základními i uměleckými a řemeslně zaměřenými, 

- podpora začínajících umělců, pořádání výstav, sympozií, prezentace jejich 

děl; 

� krátkodobé 

- zrekonstruování prostor západní bašty hradu Buchova, za účelem  zbudová-

ní sídla HB collegia do dubna 2007, 

-  zahájení činnosti občanského sdružení HB collegium, realizace prvních 

projektů. 

6.1.3 Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou návštěvníci hradu Buchlova, dále dospělí i děti ze Zlínského kraje a 

okolí, studenti škol s uměleckým i řemeslným zaměřením, začínající umělci a handicapo-

vaní klienti. 

6.1.4 Organizační struktura 

V občanském sdružení HB collegium jsou ustanoveny tyto orgány:  

� Valná hromada, jako nejvyšší orgán sdružení, 

� Výkonná rada, 

� Jednatel.     

Zakladatelé občanského sdružení a tedy členové přípravného výboru jsou: 

� Alžběta Šiková, studentka UTB Zlín, obor sociální pedagogika, 

� Jozef Šik, živnostník v oblasti pořádání kulturních produkcí,  

� Barbora Křemečková, absolventka Masarykovy univerzity, obor muzikologie, 

� Josef Veselý, 8letá praxe v oboru speciální pedagogiky ÚSP Brno pro mentálně a těles-

ně postižené, student Masarykovy univerzity, obor Sociální pedagogika,  
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� Libuše Mikulová, zástupce kastelána hradu Buchlova. 

6.1.5 Předpokládané zdroje financování 

Ve svých počátcích bude sdružení čerpat finance na pořádání akcí ze zdrojů svých členů, z  

finančních částek vybraných  na vstupném z jednotlivých akcí a sponzorských darů. 

Následující sezónní období bychom rádi tyto zdroje obohatili o příspěvky z grantů, či dota-

cí. 

6.1.6 Spolupráce 

Občanské sdružení HB collegium má již sjednanou spolupráci s hradem Sovinec, kde  po-

dobné občanské sdružení několik let úspěšně funguje a vytvořilo si okruh svých příznivců. 

Sdružení vyjednává spolupráci s okolními školami, základními i umělecky či řemeslně 

zaměřenými a s ústavy s mentálně  a tělesně postiženými klienty. 

Dále má HB collegium uzavřenou spolupráci s Galerií Š, Sdružením rodičů ZŠ Buchlovice, 

Domovem důchodců Buchlovice, sdružením Kornet Moravia a Keramikou Crlovi. 

6.2 Aktivity HB collegia 

Přesto, že občanské sdružení HB collegium ještě úředně neexistuje, protože není doposud 

schváleno Ministerstvem vnitra, jeho budoucí členové již splnili jeden z cílů a zrekonstru-

ovali prostory západní bašty a zrealizovali úspěšný projekt s názvem „Velikonoce na hra-

dě“, který měl velký ohlas veřejnosti. 

6.2.1 „Velikonoce na hradě“ 

„Velikonoce na hradě“ se konaly na hradě Buchlově ve dnech 7. a  9. 4. 2007. Hlavním 

cílem projektu bylo zorganizovat kulturní akci zaměřenou na tradice Velikonočních svátků. 

Projekt měl několik částí, tou stěžejní byla výstava tradičních kraslic a velikonočních vazeb 

květin v prostorách nově zrekonstruovaných prostor západní bašty hradu. Tyto prostory 

byly poprvé zpřístupněny veřejnosti a návštěvníci zde mohli zhlédnout nad pět set nejrůz-

nějších kraslic s tradičním i moderním motivem. Také zde byly nainstalovány práce a veli-

konoční výrobky ze základní školy, mateřské školy a domova důchodců z Buchlovic. 
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Další částí projektu byla ukázka zdobení kraslic, osm maléreček z okolí v Loveckém sále 

předvádělo techniky zdobení kraslic. Návštěvníci si mohli vyzkoušet techniku dírkování, 

voskování, batikování, reliéfní malbu špendlíkem i kotejškem, tvorbu slámových kraslic, či 

zdobení kraslic paličkovanou krajkou aj. 

Výstava velikonočních pohlednic byla další část projektu. Více než 1360 pohlednic, mezi 

nimi i pohlednice  z doby Rakouska-Uherska, bylo vystaveno v prostorách věže Andělky. 

Návštěvníci při prohlídce hradu procházeli jeho vyzdobenými prostory. Byly zde naaranžo-

vány velikonoční vazby doplněné o repliky tradičních  velikonočních kraslic a ozdob z 15.- 

16. století. 

Velikonoční akce měla velký ohlas veřejnosti, hrad navštívilo každý den okolo 2000 zá-

jemců a během tří dnů se prodalo 950 vstupenek na Výstavu kraslic a velikonočních vazeb. 

Doufáme, že touto akcí zahájíme tradici konání „Velikonoc na hradě“. 

První kulturní akci, zorganizovanou  zakladateli a budoucími členy HB collegia medializo-

valo rádio Děvín, rádio Čas a Český rozhlas, také se objevily články a upoutávky ve Slo-

váckých novinách či ve Zlínském deníku. 
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7 PROJEKTY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ HB COLLEGIUM 

HB collegium plánuje zrealizovat několik projektů, proto v následující části uvádím návrhy 

projektů, které by mohlo sdružení v budoucnu zrealizovat. Jedná se o dva projekty, a to 

„Dětský den na hradě“, který už má pevné datum pro realizaci, a projekt „ S námi na hrad“, 

který není prozatím upřesněn a sdružení počítá s jeho realizaci pravděpodobně na konci 

sezóny 2008. 

Projekty jsou zpracovány v následující struktuře, která odpovídá teorii projektového ma-

nagementu podle Svozilové (Svozilová, 2006): 

� obsah projektu, 

� vedoucí pracovníci 

� cíle, 

� cílová skupina, 

� seznam a popis aktivit, 

� časový harmonogram, 

� spolupráce, 

� rozpočet, 

� propagace. 

7.1 Projekt „D ětský den na hradě“ 

Na hradě Buchlově se léta, vždy na Den dětí, pořádala zábavná akce pro děti. Nyní však 

hrad v tento den zeje téměř prázdnotou, a proto bychom následujícím projektem rádi obno-

vili přerušenou tradici konání dětských dnů na Buchlově. 

7.1.1 Obsah projektu 

Projekt „Dětský den na hradě“  má čtyři části: „Pohádková cesta“, „Soutěže na nádvoří“, 

„Loutkové divadlo“ a  „Prohlídka se strašidly“. 

První část, „Pohádková cesta“, je soustředěna v okolí hradu Buchlova. 
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„Pohádková cesta“ je vyznačená stezka, na které je několik pohádkových stanovišť. Na 

stanovišti jsou vždy pohádkové postavičky z vybrané pohádky. Na každé  zastávce děti 

čeká úkol, za jehož splnění dostanou drobnou odměnu. Děti, které budou chtít absolvovat  

„Pohádkovou cestu“, si mohou zakoupit „Pohádkovou kartu“, do které jim budou zapiso-

vány jednotlivé splněné úkoly. Dítě, které bude mít kartu zcela vyplněnu, může další části 

„Dětského dne“ absolvovat zdarma. Volný vstup se týká soutěží na nádvoří hradu, předsta-

vení loutkového divadla a „Prohlídky se strašidly“. 

Na nádvoří hradu budou tedy pro děti připraveny, kromě představení loutkového divadla, 

nejrůznější soutěže.  

Další část projektu „Dětský den na hradě“, „Prohlídka se strašidly“ probíhá v prostorách 

hradu. Pro děti jsou připravena krátká divadelní představení, tématicky zaměřená na po-

hádkové příběhy, či pověsti hradu Buchlova. Děti mají tak jedinečnou možnost osvojit si 

zábavnou formou základy historie hradu Buchlova a jeho okolí. 

Pro děti bude v rámci projektu „Dětský den na hradě“ připraveno ještě jedno překvapení. 

Poprvé za celou historii hradu bychom rádi v tento den zbudovali pro děti malé dětské hřiš-

tě na druhém nádvoří hradu. Jednalo by se o menší pískoviště, kde si mohly malé děti 

s rodiči zpříjemnit čas při čekání na prohlídku hradu. 

Předpokládané datum uskutečnění programu je 2.června 2007. 

7.1.2 Pracovníci programu 

� Vedoucí pracovníci programu: 

(Následující kontaktní údaje jsou z důvodu ochrany osobních údajů smyšlené.) 

- Alžběta Šiková, Břestek 224, 68708 Buchlovice. Kontakt: tel: 604 123 321, 

email: alzbeta.sikova@seznam.cz, 

- Jozef Šik, Břestek 224, 687 08 Buchlovice. Kontakt: tel: 776 123 456, 

email: jozef.sik@email.cz. 

� Další osoby realizující projekt: 

- v prostorách hradu: Libuše Mikulová, Sdružení rodičů ZŠ Buchlovice, + 

dobrovolníci, 

- mimo prostory hradu: Irena Pochylá, Kornet Moravia, + dobrovolníci. 
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7.1.3 Cíl projektu 

Cílem projektu „Dětský den na hradě“ je prostřednictvím pohádek dětem zajistit volnoča-

sovou aktivitu, posilující motorické dovednosti, rozvíjející jejich inteligenci a znalosti 

v oblasti historie hradu Buchlova a okolí. 

Projekt „Dětský den na hradě“ přispěje ke zvýšení počtu návštěvníků na tak významné his-

torické památce, jako je hrad Buchlov.  

7.1.4 Cílová skupina 

Děti ve věku od 4 do 12 let, návštěvníci hradu. 

Celková kapacita projektu  mimo prostory hradu a na jeho nádvoří není omezena, 

v prostorách hradu je počet limitován, a to vždy 30 návštěvníků na jednu prohlídku, tj., 

celkem až 1500 návštěvníků za den. 

7.1.5 Seznam a popis aktivit 

V rámci projektu se uskutečňují následující aktivity: 

� plnění úkolů 

V rámci „Pohádkové cesty“ děti plní, vždy u každého pohádkového stanoviště úkol, který 

je spjat s určitou pohádkou. Jedná se převážně o matematicko-logické úkoly, rozvíjející 

inteligenci a úkoly zaměřené na posílení paměti, kdy si děti budou muset vybavit detaily 

z nějaké pohádky, např. počet postav, události, kouzelné bytosti apod. 

„ Pohádková cesta“ je odstartována v 10 hodin pod hradem a trvá do 15 hodin. 

� loutkové představení 

Loutkové představení se hraje ve spolupráci s profesionálním loutkovým divadlem 

„Kašpárkův svět“ na nádvoří hradu a to ve 12, 14 a 16 hodin. Jednotlivá představení trvají 

40-50 minut a mají samozřejmě pohádkový motiv. Hrají se dvě různá představení: „Kašpá-

rek a čaroděj“ a  „ O princezně Rozmařilce“. 

Děti se tak mají jedinečnou možnost sblížit se s  tradicí původního řemeslného loutkářství  

a seznámit se tak s tradičními marionetami a způsobem jejich používání. 

� soutěže 
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Na hradním nádvoří, jsou pro děti připraveny soutěže. Jedná se především o soutěže koor-

dinačně –motorické např. „ skákání v pytli“, „střílení z luku“, „šplhání po laně“ aj. 

� poznávání historie 

Pro děti a návštěvníky hradu je připravena tradiční prohlídka, obohacena v rámci projektu o 

nejznámější příběhy a pověsti  hradu a okolí. 

� divadelní představení 

Divadelní představení jsou součástí „Prohlídky hradu se strašidly“. Jedná se o krátké  hrané 

scénky zaměřené na pohádkové příběhy a pověsti hradu např. pověst O Lípě neviny, O 

Černé paní, O bezhlavém rytíři apod. Prohlídka je doplněna o klasická pohádková strašidla 

jako jsou čarodějnice, princezny, čerti, rusalky, hejkalové, tajemní rytíři aj. 

7.1.6 Časový harmonogram 

Uvedené aktivity jsou v rámci projektu realizovány v následném pořadí (Tab.1.): 

Tab. 1. Časový harmonogram projektu  „Dětský den na hradě“ 

ČAS PROGRAM 

10:00 – 15:00 „ Pohádková cesta“ 

11:00 – 16:00 Soutěže na nádvoří hradu 

11:00 – 17:00 „Prohlídka se strašidly“ 

12:00 – 12:40 Loutkové představení „ O princezně Rozmařilce“ 

14:00 – 15:00 Loutkové představení „ Kašpárek a čaroděj“ 

16:00 – 16:40 Loutkové  představení „ O princezně Rozmařilce“ 

Pramen: vlastní vypracování 
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7.1.7 Spolupráce 

Občanské sdružení HB collegium v projektu „Dětský den na hradě“ spolupracuje s těmito 

partnery: 

� Sdružení rodičů ZŠ Buchlovice - pohybové soutěže na nádvoří hradu, 

� Kornet Moravia – kouzelné bytosti v „Pohádkové cestě“, 

� loutkové divadlo Kašpárkův svět – loutková představení na nádvoří hradu, 

� Občanské sdružení Historická posádka, hrad Sovinec – pohádkové postavy, 

� Alena Ryšková - zdravotní setra, 

� dobrovolníci – pohádkové postavy a divadelní představení v prostorách hradu. 

Sponzorsky se na akci podílejí: 

� Galerie Š, 

� AVE marketing Praha, 

� autodílna ACAR, 

� hostinec  „Pod skalou“. 

7.1.8 Rozpočet projektu 

Projekt „ Dětský den na hradě“ se neobejde bez financí potřebné k jeho realizaci. Jednotli-

vé položky a finanční částky proto uvádím v následující tabulce (Tab.2). 
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Tab. 2. Rozpočet projektu „Dětský den na hradě" 

POLOŽKA ČÁSTKA (K Č) 

„Pohádková cesta“  - celkem: 9000 

� odměny dobrovolníků 2500 

� cestovné dobrovolníků 2000 

� stravné dobrovolníků 2500 

� odměny dětem 2000 

Loutkové divadlo „Kašpárkův svět“  6000 

„Prohlídka se strašidly“ – celkem: 7000 

� odměny dobrovolníků 2000 

� cestovné dobrovolníků 2000 

� stravné dobrovolníků 2000 

� zapůjčení kostýmů 1000 

Zdravotní sestra 1000 

Propagace akce 1000 

Celkem 24000 
Pramen: vlastní vypracování 

7.1.9 Propagace 

Veřejnost se o projektu dozví z informačních letáků, z rozhlasových stanic, jako jsou např.: 

rádio Čas, rádio Děvín, rádio Kiss Publikum, rádio Zlín  nebo Český rozhlas 1. Dále 

z inzerátů a upoutávek v novinách: Slovácký deník, Zlínský deník a Dobrý den s Kurýrem. 

7.2 Projekt „ S námi na hrad“ 

Na hradě Buchlově doposud žádná akce pro mentálně či tělesně postižené nebyla zrealizo-

vána. Proto je našim cílem zorganizovat a uskutečnit následující projekt díky HB collegiu a 

zahájit tak určitou tradici v konání podobně orientovaných kulturních akcí. 
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 Za účelem realizace projektu byla zahájena spolupráce s Ústavem sociální péče pro mlá-

dež Velehrad (dále jen „ ÚSP Velehrad“), pro který je uvedený projekt připravován. 

7.2.1 Obsah projektu 

Náplní projektu je „věnovat hrad“ handicapovaným dětem, tzv. uspořádat volnočasovou 

aktivitu a zajistit tak kulturní zážitek na hradě Buchlově dětem z ÚSP Velehrad. 

Projekt se uskuteční v pondělí, neboť tento den je Buchlov pro veřejnost uzavřen a je tak 

možno celý hrad zpřístupnit jen klientům z jmenovaného ústavu. 

Pro klienty je připravena prohlídka uvnitř hradu, kde jsou pro děti zinscenována krátká 

divadelní představení na motivy pohádek a pověstí spjaté s hradem. Prohlídka je tedy oži-

vena o řadu strašidel a pohádkových bytostí, které děti zajisté upoutají a navodí příjemnou 

atmosféru. Při této příležitosti si tak klienti mohou osvojit základy historie hradu Buchlova. 

Následně si zdokonalí své jemné koordinační dovednosti a rozvinou fantazii a představi-

vost při ztvárnění svých zážitků z prohlídky pomocí keramické hlíny. Vyhotovené výrobky 

se následně vystaví v prostorách západní bašty hradu. 

V rámci projektu také uskutečňujeme pro klienty terapie, a to hipoterapii, ve spolupráci se 

statkem Zikmundov, a pohybovou terapii, kde jsou pro děti připraveny pohybové aktivity 

ve spolupráci se školeným pracovníkem. 

7.2.2 Pracovníci programu 

� Vedoucí pracovník 

(Kontaktní údaje jsou z důvodu ochrany osobních údajů smyšleny.) 

- Alžběta Šiková, Břestek 224, 68708 Buchlovice. Kontakt: tel: 604 123 321, 

email: alzbeta.sikova@seznam.cz 

� Další osoby realizující projekt 

- Josef Veselý, 

- dobrovolníci,  

- studenti UTB Zlín, obor Sociální pedagogika 
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7.2.3 Cíl projektu 

Cílem projektu je uskutečnit pro klienty z ÚSP Velehrad kulturně-vzdělávací akci rozvíje-

jící jejich fantazii a představivost. 

Chceme klientům nabídnout možnost hipoterapie a pohybové terapie v prostorách hradu, 

kde si mohou procvičit své koordinačně – motorické dovednosti, a zábavnou formou jim 

vštípit základy historie Buchlova. 

7.2.4 Cílová skupina 

Klienti z Ústavu sociální péče pro mládež Velehrad. Jedná se o klienty tělesně a mentálně 

postižené ve věku od 3-26 let. 

Kapacita projektu je omezena (při počtu 15 studentů) na 30-40 klientů. 

7.2.5 Seznam a popis aktivit 

V rámci projektu se uskuteční následující aktivity: 

� divadelní představení 

Pro klienty jsou v hradě během prohlídky připravena krátká divadelní představení 

s pohádkovým motivem, ale především tématicky zaměřená na pověsti a historii hradu. 

� osvojení si historie 

Pomocí krátkých divadelních představení v rámci prohlídky hradu si tak děti osvojí zábav-

nou formou historii hradu a jeho pověsti a příběhy, které se k němu vážou. 

� keramická činnost 

Keramická „dílna“ je vybudována v prostorách západní bašty hradu, děti zde mohou mode-

lovat a vytvářet své výrobky spolu se „strašidly“ od 11 – 15 hodin, pod dohledem budou-

cích sociálních pracovníků z UTB Zlín i školených pracovníků z HB collegia a z ÚSP pro 

mládež Velehrad. 

Při modelování z hlíny mohou děti ztvárnit své zážitky z prohlídky a rozvinout tak předsta-

vivost a fantazii. 

� hipoterapie 
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Terapie pomocí koní probíhá na hradním nádvoří, tohoto úkolu se ujme zkušený hipotera-

peut ve spolupráci se statkem Zikmundov. Děti tak mohou této terapie využívat 5 hodin a 

to od 12 – 17 hodin. 

� pohybová terapie 

Na hradním nádvoří speciální pedagog spolu s dobrovolníky (strašidly z hradu) zorganizuje 

pohybové aktivity, přizpůsobené požadavkům klientů. Terapie pohybem bude probíhat 

současně s hipoterapií, a to od 12-17 hodin. 

� prezentace výrobků 

Výrobky zhotovené klienty během dne se ve spolupráci s Keramikou Crlovi vypálí 

v keramické peci a budou vystaveny v prostorách západní bašty hradu. 

� stravování 

Pro děti jsou ovšem připraveny svačiny, nápoje, ale i obědy v prostorách Loveckého sálu. 

Stravu a výdej jídla zajistí „Pohostinství hrad Buchlov“. Z důvodu stísněnosti prostorů se 

bude strava vydávat na dvě etapy, a to v době od 11 – 13 hodin. 

� lékařská péče 

Lékařskou péči zajistí dvě zdravotnické sestry s dlouholetou praxí, a to Alena Ryšková a 

Hana Jandásková. 

7.2.6 Časový harmonogram 

Časové rozvržení jednotlivých aktivit projektu „S námi na hrad“ je uvedeno v následující 

tabulce (Tab.3.). 
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Tab. 3. Časový harmonogram projektu „S námi na hrad“ 

ČAS PROGRAM 

10:00 – 11:00 Prohlídka hradu s divadelními představeními  

11:00 – 12:00 Výdej obědů – 1.skupina 

12:00 – 13:00 Výdej obědů – 2.skupina 

11:00 – 15:00 Keramická činnost 

12:00 – 17:00 Pohybové aktivity na nádvoří hradu 

12:00 – 17:00 Hipoterapie 

Pramen: vlastní vypracování 

7.2.7 Spolupráce 

HB collegium při realizaci projektu „S námi na hrad“ spolupracuje s těmito partnery: 

- Keramika Crlovi – zajištění keramické hlíny a dalších potřebných materiálů, 

- Statek Zikmundov – zapůjčení 2 koňí k hipoterapii, 

- Pohostinství hrad Buchlov, příprava obědů, 

- Mgr. Jan Janáček, absolvent Speciální pedagogiky se zaměřením a sportovní 

aktivity UP Olomouc, 

- Mgr. Jan Prštík, hipoterapeut, 

- Dobrovolníci – pohádkové postavičky v hradě, 

- Studenti UTB Zlín, obor sociální pedagogika, asistenti klientům ÚSP Vele-

hrad. 

Sponzorsky se na akci podílejí: 

- AVE marketing Praha  
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- Galerie Š 

7.2.8 Rozpočet 

S realizací projektu jsou spojeny následující finanční náklady (Tab.4.): 

Tab. 4. Rozpočet projektu „S námi na hrad“ 

POLOŽKA ČÁSTKA (K Č) 

Hipoterapie – celkem: 2000 

� zapůjčení koní 1000 

� hipoterapeut 1000 

Pohybová terapie – celkem: 1500 

� školený pracovník 1000 

� pomůcky 500 

Divadelní představení v hradě – zapůjčení kostýmů 1000 

Keramická „dílna“ – celkem: 2500 

� materiál 2000 

� pronájem  keramické pece  1500 

Odměna dobrovolníků 2000 

Odměna studentům 1500 

Zdravotní sestry 2000 

Strava – celkem 11500 

Strava obědy „pohostinství na Buchtově 10000 

Strava  klienti (svačiny, nápoje) 1500 

Upomínkové předměty klientům ÚSP Velehrad 1000 

Celkem 25000 
Pramen : vlastní vypracování 
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7.2.9 Propagace 

Při propagaci projektu „S námi na hrad“ budeme opět spolupracovat s novinami, jako jsou 

např. Slovácké noviny, Dobrý den s Kurýrem, Zlínský deník a rozhlasovými stanicemi: 

rádio Čas, rádio Děvín nebo Český rozhlas 1. 
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ZÁVĚR 

V předkládané práci jsem zpracovala podklady pro založení občanského sdružení HB col-

legium. 

V teoretické části jsem se zabývala neziskovými organizacemi obecně, jejich historií, vý-

znamem i  jejich formám, obzvláště jsem se zaměřila na jednu z forem neziskových orga-

nizací, a to občanské sdružení, konkrétně jeho činností, podmínkami vzniku a dalšími ne-

zbytnými informacemi, důležitými pro založení občanského sdružení HB collegium. 

Cíl bakalářské práce je vytvořit projekt založení občanského sdružení a  na jeho základě 

následně vybudovat úspěšně fungující občanské sdružení na hradě Buchlově.  

V praktické části bakalářské práce tedy předkládám projekt založení sdružení HB collegia, 

uvádím stanovy sdružení a ostatní náležitosti vymezené zákonem 83/1990 Sb.,o sdružování 

občanů. Považovala jsem také za nezbytné navrhnout a vypracovat projekty jako jsou „Dět-

ský den na hradě“ nebo „S námi na hrad“, které by mohlo HB collegium v budoucnu zrea-

lizovat. 

Cíle mé bakalářské práce, vybudovat fungující sdružení, bylo dosaženo, což dokazuje i 

fakt, že přestože občanské sdružení HB collegium ještě úředně neexistuje, jeho zakladatelé 

a budoucí členové již plně spolupracují. Podařilo se nám zrekonstruovat prostory západní 

bašty, tzv. budoucí zázemí HB collegia, kde již také úspěšně proběhla první kulturní akce 

s názvem „Velikonoce na hradě“. Máme připraveno spoustu kulturních akcí již na letošní 

sezónu hradu a rádi bychom je, co nejdříve, realizovali  pod záštitou HB collegia. 

Vznik občanského sdružení HB collegium napomůže vzrůstu kulturního života na hradě 

Buchlově  a tím zvýší jeho turistický zájem a návštěvnost. Sdružení zorganizuje zábavné i 

kulturně  - vzdělávací akce pro širokou veřejnost. 

Za největší přínos mé práce však osobně považuji to, že HB collegium zrealizuje projekty 

pro širokou veřejnost, tzv. pro dospělé i děti,  zdravé i handicapované. V rámci mého při-

pravovaného projektu „Na hrad s námi“ bych ráda poprvé v historii hradu alespoň jeden 

den „věnovala hrad“  handicapovaným dětem a odstartovala tak projekty podobného rázu 

na Buchlově. 
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PŘÍLOHA P I:  STANOVY OB ČANSKÉHO SDRUŽENÍ HB 

COLLEGIUM 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Občanské sdružení HB collegium (dále jen „sdružení“)  zakládají jeho členové 

podle      zákona 83/1990 Sb.o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. NÁZEV SDRUŽENÍ 

2.1. Název sdružení je: HB collegium, o.s. 

3. SÍDLO SDRUŽENÍ 

3.1. Sídlem sdružení je: Hrad Buchlov, Polesí 418, 687 08 Buchlovice 

4. PRÁVNÍ POSTAVENÍ SDRUŽENÍ 

4.1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 

4.2. Sdružení je založeno dnem uzavření smlouvy O založení sdružení a podpisu těch-

to stanov. 

4.3. Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Ministerstva vnitra ČR. 

4.4. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností. 

4.5. Sdružení je zakládáno na dobu neurčitou. 

5. CÍL ČINNOSTI SDRUŽENÍ 

5.1. Sdružení je zakládáno za účelem podpory kulturního života, zejména v prostoru 

místní lokality Hradu Buchlova a Kaple sv. Barbory. 

5.2. Cílem sdružení je: 

5.3. propagace Hradu Buchlova a jeho historie, zvýšení turistického zájmu a návštěv-

nosti 

5.4. podpora kulturního vzdělávání a volnočasových aktivit spoluobčanů: 

5.4.1. pořádání divadelních představení 

5.4.2. pořádání komorních hudebních produkcí 

5.4.3. pořádání kulturních akcí, např. výstavy, tématicky zaměřené dny 

5.4.4. pořádání sportovních akcí 

5.5. podpora zachování řemesel a historických tradic 

5.5.1. řemeslné jarmarky, semináře a výstavy 

5.5.2. kulturní akce zaměřené na historické tradice, folklor 

5.6. spolupráce s institucemi zabývajícími se problematikou handicapovaných občanů: 

5.6.1. konání zábavně-kulturních akcí pro jejich klienty 



 

 

5.6.2. prezentace jejich činností a výrobků 

5.7. prezentace škol: 

5.7.1. škol s uměleckým a řemeslným zaměřením 

5.7.2. zájmových kroužků dětí a mládeže tématicky zaměřených na kulturu 

5.8. podpora začínajících umělců: 

5.8.1. prezentace jejich děl a činností 

5.8.2. podpora jejich vzdělávání, např. formou pořádání uměleckých výstav, sym-

pozií, seminářů a kurzů 

6. ORGÁNY SDRUŽENÍ 

6.1. Orgány sdružení jsou: 

6.2. Valná hromada 

6.3. Výkonná rada 

6.4. Jednatel  

7. VALNÁ HROMADA 

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, kterou tvoří všichni členové sdru-

žení. 

7.2. Členství ve Valné hromadě vzniká dnem přijetí do sdružení. 

7.3. Působnost Valné hromady: 

7.3.1. rozhoduje o znění stanov a schvalování jejich úprav 

7.3.2. rozhoduje o rozpuštění sdružení nebo sloučení s jiným sdružením 

7.3.3. volí a odvolává členy Výkonné rady 

7.3.4. rozhoduje o přijetí a vyloučení člena ze sdružení 

7.3.5. schvaluje program činnosti sdružení 

7.4. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

členů. Každý člen – právnická osoba a fyzická osoba starší 15 let má hlasovací 

právo. Hlasovací právo členů Valné hromady je rovné. 

7.5. Valná hromada se schází dle potřeby nejméně však jedenkrát ročně. 

8. VÝKONNÁ RADA 

8.1. Výkonná rada je statutárním orgánem sdružení. 

8.2. Výkonná rada je pětičlenná. Je volena Valnou hromadou. 

8.3. Členové Výkonné rady volí ze svých řad jednatele. 

8.4. Hlasovací právo členů Výkonné rady je rovné. 

8.5. Výkonná rada se schází podle potřeby nejméně však jedenkrát za tři měsíce. 



 

 

8.6. Působnost Výkonné rady:                     

8.6.1. rozhoduje o zřízení a zrušení sekcí bez právní subjektivity 

8.6.2. navrhuje změny a schvaluje Vnitřní řád sdružení 

8.6.3. podává Valné hromadě písemné vyúčtování o hospodaření sdružení 

9. JEDNATEL 

9.1. Jednatele jmenuje a odvolává Výkonná rada. 

9.2. Jednatelem může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způ-

sobilá k právním úkonům a je bezúhonná. 

9.3. Osoba, která je jednatelem, může ze své funkce odstoupit.  

9.3.1. Své odstoupení je povinna oznámit Výkonné radě sdružení.  

9.3.2. Výkon funkce jednatele končí dnem, kdy odstoupení projednala Výkonná ra-

da. 

Výkonná rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, 

co se o odstoupení z funkce dověděla. Nejpozději však končí výkon funkce 

jednatele jeden měsíc poté, kdy bylo na adresu sídla sdružení doručeno 

oznámení o odstoupení z funkce. 

9.4. Pravomoce jednatele: 

9.4.1. Jednatel zastupuje sdružení navenek. 

9.4.2. Jednatel má právo k zřizování účtů u bank a k disponování s finančními pro-

středky sdružení. 

9.4.3. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 

vést seznam členů sdružení a informovat členy sdružení o záležitostech sdruže-

ní. 

9.5. Prvním jednatelem je člen Přípravného výboru, kterého zvolil Přípravný výbor, a 

to XXX, r.č. 1234567890, bytem XXX, 687 08 Buchlovice. 

10. ČLENSTVÍ 

10.1. Vznik členství 

10.1.1. Novým členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 15 let nebo práv-

nická osoba se souhlasem Valné hromady, na základě písemné žádosti. 

10.2. Práva a povinnosti členů 

10.2.1. Právo účastnit se činností sdružení a být členy jeho orgánů. 

10.2.2. Právo podávat návrhy a připomínky k činnosti a hospodaření sdružení. 



 

 

10.2.3. Povinnost řídit se stanovami sdružení a jednat v souladu s vnitřním řádem 

10.3. Zánik členství 

10.4. Členství člena ve sdružení zaniká: 

10.4.1. vystoupením 

Členství člena ve sdružení zaniká okamžikem, kdy je sdružení doručeno pí-

semné oznámení člena o tom, že ze sdružení vystupuje. 

10.4.2. vyloučením 

Valná hromada rozhoduje o vyloučení člena sdružení. Členství člena ve 

sdružení zaniká okamžikem, kdy je tomuto členovi doručeno písemné roz-

hodnutí o jeho vyloučení ze sdružení. 

10.4.3. úmrtím 

10.4.4. zánikem sdružení 

11. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

11.1. Sdružení může zřizovat sekce dle zaměření. 

11.2. O zřízení a zrušení sekcí bez právní subjektivity rozhoduje Výkonná rada. 

11.3. Náplň a rozsah činností jednotlivých sekcí je ukotven ve Vnitřním řádu sdružení. 

12. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ 

12.1. Předpokládaným zdrojem příjmů sdružení budou granty, příspěvky, dotace, dary 

a dobrovolné členské příspěvky. 

12.2. Po skončení hospodářského roku podá Výkonná rada písemné vyúčtování hos-

podaření sdružení Valné hromadě. 

12.3. Ze zisku na jednotlivé akci bude členům sdružení sekce, pořádající danou akci 

vyplacena finanční odměna za organizační práci ve výši 500kč.  

13. ZÁNIK SDRUŽENÍ 

13.1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením 

na základě rozhodnutí Valné hromady či pravomocným rozhodnutím Ministerstva 

vnitra ČR o jeho rozpuštění. 

13.2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Tyto stanovy byly schváleny schůzí přípravného výboru dne ……. v …….. 

14.2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení. 



 

 

PŘÍLOHA P I:  NÁVRH NA REGISTRACI 

Ministerstvo vnitra České republiky 

Odbor všeobecné správy, Oddělení volební a sdružování, úsek sdružování 

Náměstí Hrdinů č.3 

140 21 Praha 4 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., O sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů, podává 

přípravný výbor ve složení: (osobní údaje jsou smyšleny) 

1. Jozef Šik,  r.č. 123456/7890, bytem  XXX, 687 08 Buchlovice. 
2. Libuše Mikulová, r.č.123456/7890,bytem  XXX, 687 37. Polešovice 
3. Alžběta Šiková, r.č. 123456/7890, bytem XXX, 687 08 Buchlovice. 
4. Josef Veselý, r.č.123456/7890, bytem XXX, 687 42. Osvětimany 
5. Mgr. Barbora K řemečková, r.č. 123456/7890, bytem XXX, 68708 Buchlovice. 
 

tento 

NÁVRH NA REGISTRACI OB ČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

 

jménem přípravného výboru je právně jednat zmocněnec: 

Jozef Šik. r.č. 123456/7890, bytem  XXX, 687 08 Buchlovice 

 

Přílohy:- stanovy sdružení v dvojím vyhotovení 

             - zápis z jednání přípravného výboru 

 

I. 

Občanské sdružení HB-collegium bylo založeno dne 22.2.2007 za účelem podpory kul-
turního života, zejména v prostoru místní lokality Hradu Buchlova a Kaple sv. Barbory. 

 

II. 

Členové přípravného výboru navrhují registraci občanského sdružení: 

 

Název sdružení: HB collegium o.s. 

Sídlo sdružení:   Hrad Buchlov, Polesí 418, 687 08 Buchlovice   

 

                                                                                     V Buchlovicích dne 22.2. 
2007 

Podpisy členů přípravného výboru:                                                                              



 

 

PŘÍLOHA P III:  ZÁPIS ZE SCH ŮZE PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU 

 

Zápis ze schůze Přípravného výboru občanského sdružení HB collegium, se 

sídlem Hrad Buchlov, Polesí 418, 687 08 Buchlovice 

Dne 22. 2 .2007 se konala schůze Přípravného výboru občanského sdružení HB collegium, 

se sídlem Hrad Buchlov, Polesí 418, 687 08 Buchlovice, a to na adrese sídla. 

Dostavili se všichni členové přípravného výboru občanského sdružení, a to: 

1. Jozef Šik, r.č.1234567890, bytem XXX, 68708 Buchlovice 
2. Alžběta Šiková, r.č.1234567890, bytem XXX, 68708 Buchlovice 
3. Barbora Křemečková, r.č.1234567890 , bytem XXX, 68708 Buchlovice 
4. Libuše Mikulová, r.č. 1234567890, bytem  XXX, 68737 Polešovice 
5. Josef Veselý, r.č. 1234567890, bytem  XXX, 68742 Osvětimany 

 

I. 

Členové navrhli, aby jednatelem občanského sdružení byl zvolen XXX. Jiný návrh či 

protinávrh nebyl vznesen. 

O návrhu se hlasovalo, 100% hlasů bylo přijetí návrhu, nikdo nebyl proti, nikdo se ne-

zdržel hlasování. 

Návrh byl přijat. 

II. 

Jednatel sdružení XXX navrhl, aby byly přijaty stanovy sdružení v předloženém znění. 

Jiný návrh nebyl vznesen. O návrhu se hlasovalo, 100% hlasů členů bylo pro přijetí ná-

vrhu, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

Návrh byl přijat. 

 

O průběhu schůze Přípravného výboru byl sepsán tento zápis. 

 

Podpisy členů přípravného výboru: 



 

 

PŘÍLOHA P IV:  P ŘIHLÁŠKA SDRUŽENÍ HB COLLEGIA 

 

PŘIHLÁŠKA  

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ HB COLLEGIUM 

 

• Chci se stát aktivním členem občanského sdružení HB collegium 

• Chci se vystříhat všeho, co může narušit přátelské soužití v rámci sdružení 

• Budu se aktivně podílet na přípravě a organizaci akcí sdružení HB collegia 

• Beru na vědomí a budu dodržovat práva a povinnosti člena vyplývající ze stanov 

sdružení HB collegia 

 

Jméno a příjmení…………………………………………………………………... 

Adresa…………………………………………………………………………….... 

Kontakt (tel, e-mail)………………………………………………………………... 

Rodné číslo…………………………………………………………………………. 

Číslo OP……………………………………………………………………………. 

 

 

Dne……………………..                                 Podpis žadatele……………………… 

 

Členství v občanském sdružení HB collegium bylo schváleno Výkonnou radou. 

 

………………………..                           dne………………………………………. 

Jednatel XXX 

 

ČLENSTVÍ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ HB COLLEGIUM 



 

 

1. Vznik členství 

1.1. Novým členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo práv-

nická osoba se souhlasem nadpoloviční většiny hlasů Výkonné rady, na zá-

kladě písemné žádosti. 

2. Práva a povinnosti členů: 

2.1. právo účastnit se činností sdružení a být členy jeho orgánů 

2.2. právo podávat návrhy a připomínky k činnosti a hospodaření sdružení 

2.3. povinnost řídit se stanovami sdružení a jednat v souladu s Vnitřním řádem 

2.4. povinnost platit členské příspěvky 500,- Kč na 2 roky 

2.5. povinnost aktivně se účastnit alespoň jednou do roka na organizování akcí 

2.6. povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin za jeden kalendářní rok ve pro-

spěch sdružení, údržby sídla nebo hradu 

2.7. povinnost řídit se pokyny koordinátora při dané akci (Koordinátor je osoba 

volená Výkonnou radou pro zajištění a organizaci určité akce.) 

3. Zánik členství 

Členství člena ve sdružení zaniká: 

3.1. vystoupením 

Členství člena ve sdružení zaniká okamžikem, kdy je sdružení doručeno písemné 

oznámení člena o tom, že ze sdružení vystupuje. 

3.2. vyloučením 

Valná hromada rozhoduje o vyloučení člena sdružení. Členství člena ve sdružení 

zaniká okamžikem, kdy je tomuto členovi doručeno písemné rozhodnutí o jeho vy-

loučení ze sdružení. 

Členství může být ukončeno např. při neaktivním přístupu, roční nečinnosti, ne-

zájmu o dění ve sdružení a nezaplacení členského příspěvku, neodpracování bri-

gádnických hodin  

3.3. úmrtím 

3.4. zánikem sdružení 

 


