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Stanovy (dále také jen „stanovy“) spolku AkSen – aktivní senior, z.s. byly přijaty dne 29. listopadu 
2013 v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Toto platné 
úplné znění stanov je účinné ke dni 21. ledna 2014. 
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HLAVA 1 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1    Název a sídlo spolku 

1.1.1    Název spolku je AkSen – aktivní senior, z.s. (dále jen „spolek“).  
 
1.1.2    Spolek sídlí na adrese ARX, Ehlenův dům, 28. října čp. 767/ čo. 12,110 00  

Praha 1. 
 
1.1.3    Spolek je samostatným, nepolitickým, neziskovým a dobrovolným zájmovým 

sdružením fyzických a právnických osob. 

1.2    Účel, poslání a cíle činnosti spolku 

1.2.1    Účelem spolku je všestranná podpora a propagace aktivního života seniorů. 
 
1.2.2    Předmětem činnosti spolku je v souladu s jeho účelem veřejně prospěšná 

činnost v oblasti aktivního života seniorů, zejména podpora seniorů, jejich 
vzdělávání a práce s nimi, kultivace mezilidských vztahů seniorů a charitativní 
činnost. 

   
1.2.3    Cílem činnosti spolku je: 
 

(a) prosazovat zájmy seniorů; 

(b) zvyšovat povědomí o významu aktivit pro seniory a o aktivní roli seniorů 
ve společnosti; 

(c) zlepšovat integraci seniorů do společnosti a mezigenerační komunikaci; 

(d) umožňovat další vzdělávaní seniorů a konkrétní využití jejich životních 
zkušeností; 

(e) organizovat akce a poskytovat a zprostředkovávat služby pro seniory 
a zároveň služby poskytované seniory, a to samostatně i ve spolupráci 
s partnery; 

(f) poskytovat poradenské služby za účelem zlepšení orientace a 
samostatnosti seniorů ve vybraných oblastech života (bydlení, finance, 
zdraví, trh práce, společnost); a 

(g) charitativní pomoc různého druhu pro sociálně slabší a postižené seniory. 

1.3    Aktivity spolku 

1.3.1    Spolek zejména: 

(a) vytváří podmínky pro výměnu zkušeností a informací mezi seniory, jakož i 
pro realizaci: 

1. charitativních aktivit pro seniory; 
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2. vzdělávacích aktivit pro seniory;  

3. kulturních aktivit pro seniory;  

4. zábavních akcí pro seniory; 

5. aktivit v oblasti cestovního ruchu pro seniory;  

6. sportovních aktivit pro seniory; 

7. zdravotnických aktivit pro seniory;  

8. komunikačních aktivit seniorů; 

9. zprostředkování práce pro seniory a podpora zapojení seniorů do 
pracovního procesu; 

10. rekvalifikace seniorů; 

11. organizace a zprostředkování různých služeb a pomocných prací 
pro seniory; 

12. podpory a sdílení informací ohledně bydlení pro seniory,  

13. poradenství a poskytování informací v domovech důchodců a 
spolupráce s domovy důchodců, 

14. finančního poradenství seniorům v oblasti jejich přípravy na 
aktivní důchod, 

15. zapojení seniorů do světa informačních technologií, 

16. zprostředkování kontaktů mezi seniory,  

17. dalších aktivit týkajících se aktivního života seniorů, a 

18. odborných akcí, jako jsou školení, konference, semináře, nebo 
workshopy, kterými bude přispívat k řešení aktuálních problémů v 
oblasti seniorů, 

(b) navazuje kontakty a spolupráci se spolky, nadacemi nebo právnickými 
osobami podobného zaměření v tuzemsku i v zahraničí, 

(c) předkládá návrhy legislativních změn a opatření a spolupracuje s 
kompetentními orgány v oblasti aktivit pro seniory a jejich podpory, 

(d) vytváří kvalitní organizační, zprostředkovatelské a poradenské služby ve 
všech oblastech týkajících se seniorů, 

(e) vytváří podmínky, za nichž mohou společnosti, které poskytují 
poradenské a vzdělávací služby v oblasti rozvoje zaměstnanosti seniorů, 
participovat na činnosti spolku, 

(f) propaguje svou činnost, zabezpečuje podporu a rozvoj svých aktivit a cílů 
své činnosti, 

(g) organizuje, zprostředkovává a přijímá dobrovolnickou činnost. 
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HLAVA 2 
ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

2.1    Vznik členství 

2.1.1. Členy spolku mohou být fyzické osoby (občané ČR i cizí státní příslušníci) a 
právnické osoby (české i zahraniční).  

 
2.1.2. Spolek je otevřený a může podle podmínek uvedených v těchto stanovách 

přijmout neomezený počet členů. 
 
2.1.3. Uchazeč o členství podá přihlášku ke členství buď písemně s vlastnoručním 

podpisem zaslanou na adresu sídla spolku, nebo elektronicky prostřednictvím 
webové stránky spolku (dále jen „webové stránky spolku“), přičemž členství ve 
spolku vzniká registrací přihlašovatele v interní elektronické databázi členů 
spolku.  

 
2.1.4. Registrací spolku Ministerstvem vnitra ČR se členové přípravného výboru stávají 

automaticky prvními členy spolku. 

2.2    Zánik členství 

2.2.1    Členství ve spolku zaniká: 

(a) vystoupením člena; v tomto případě členství zaniká dnem, kdy je písemná 
odhláška s vlastnoručním podpisem člena doručena na adresu sídla, 

(b) smrtí fyzické osoby, která je členem, nebo jejím prohlášením za mrtvou, 

(c) zánikem právnické osoby, která je členem, bez právního nástupce, 

(d) zánikem spolku,  

(e) vyloučením člena rozhodnutím představenstva.  

  
2.2.2    Představenstvo rozhodne o vyloučení člena podle článku 2.2.1 písm. (e) 

zejména tehdy, když dotčený člen: 

(a) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, 

(b) závažným způsobem nebo opakovaně porušuje stanovy nebo jiné vnitřní 
předpisy spolku, 

(c) jedná v rozporu s cíli spolku, 

(d) poškozuje dobré jméno spolku. 

 
2.2.3    V případě vyloučení člena představenstvem zaniká členství dnem přijetí 

rozhodnutí představenstva o vyloučení člena. Představenstvo vyvine přiměřené 
úsilí, aby uvedené rozhodnutí bylo vyloučenému členovi oznámeno, a to ať už 
poštou anebo prostřednictvím emailu. 
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2.2.4    Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena je přípustné odvolání 
doručené k rukám předsedy představenstva. Odvolání nemá odkladný účinek. 
Odvolání musí být podáno v písemné formě a doručeno na adresu spolku do 15 
dnů ode dne, kdy se vyloučený člen o svém vyloučení dozvěděl, nejpozději však 
do 60 dní ode dne přijetí rozhodnutí představenstva podle článku 2.2.1 písm. (e). 
O odvolání rozhoduje předseda představenstva do 15 dnů ode dne jeho 
doručení. Rozhodnutí o odvolání vyhotoví předseda představenstva písemně a 
zašle jej členovi doporučenou poštou, nebo prostřednictvím elektronické 
komunikace na adresu, kterou člen uvedl v přihlášce ke členství ve spolku. Za 
den doručení tohoto rozhodnutí se považuje třetí den po dni odeslání rozhodnutí 
o odvolání.  

 
2.2.5    Osoba, jejíž členství ve spolku zaniklo, se může opětovně stát členem spolku 

pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva. 

2.3    Práva a povinnosti členů 

2.3.1    Členové spolku mají v rozsahu dále specifikovaném v těchto stanovách právo: 

(a) podílet se na činnosti spolku a využívat aktivity spolku určené pro jeho 
členy, 

(b) obracet se na orgány spolku s náměty a stížnostmi a žádat je o 
stanovisko,  

(c) být informováni o činnosti a o rozhodnutích orgánů spolku.  

 
2.3.2    Představenstvo může rozhodnout o zavedení povinného ročního členského 

příspěvku. Představenstvo může při dodržení zásad spravedlnosti stanovit 
různou výši členského příspěvku pro fyzické a pro právnické osoby a také 
v závislosti na sociálním postavení jednotlivých členů nebo podle osobního 
přispění členů k naplňování cílů spolku. Člen může písemně požádat 
představenstvo o prominutí povinnosti k zaplacení členského příspěvku; 
představenstvo povinnost k úhradě členského příspěvku promine, zejména 
s ohledem na dosavadní i budoucí přínos člena pro spolek, tíživou životní či 
sociální situaci nebo z jiného ospravedlnitelného důvodu. 

 
2.3.3    Členové spolku jsou povinni: 

(a) dodržovat stanovy spolku,  

(b) pomáhat při dosahování cílů spolku a podle svých možností se aktivně 
podílet na jeho činnosti,  

(c) podle svého svědomí, rozsahu svých možností a schopností pomáhat 
orgánům spolku,  

(d) platit členské příspěvky ve výši stanovené představenstvem, 

(e) ochraňovat a zvelebovat majetek spolku.  
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HLAVA 3 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU 

3.1   Orgány spolku 

3.1.1    Orgány spolku jsou: 

(a) představenstvo, 

(b) výkonný ředitel, a 

(c) revizor. 

3.2   Představenstvo 

3.2.1    Představenstvo je nejvyšším, statutárním a výkonným orgánem spolku, který řídí 
činnost spolku.  

 
3.2.2    Představenstvu náleží všechny pravomoci, které nejsou těmito stanovami nebo 

písemným rozhodnutím představenstva svěřeny jiném orgánu spolku.  
 
3.2.3    Představenstvo zejména: 

(a) rozhoduje o změně a doplnění stanov, 

(b) schvaluje podmínky využívání hmotného i nehmotného majetku spolku, 

(c) rozhoduje o vyloučení člena spolku,  

(d) rozhoduje o volbě a vyloučení člena představenstva, 

(e) jmenuje a odvolává výkonného ředitele, 

(f) jmenuje a odvolává revizora. 

  
3.2.4    Představenstvo je kolektivní orgán, který má pět členů. Funkční období předsedy 

představenstva jsou 2 roky; nejpozději jeden měsíc po uplynutí funkčního období 
si členové představenstva ze svého středu zvolí nového předsedu. První 
předsedkyní představenstva je paní Lucia Desmarquest, nar. 24. června 1980, 
bytem Obsgartenstrasse 30, 8006 Zurich, Švýcarsko.  

 
3.2.5   Registrací spolku Ministerstvem vnitra ČR se členové přípravného výboru stávají 

prvními členy představenstva, přičemž jejich časově neomezené funkční období 
začíná okamžikem registrace spolku.  

 
3.2.6    Funkce člena představenstva zaniká smrtí člena představenstva nebo dnem, kdy 

je spolku doručeno písemné vzdání se funkce člena představenstva. Pokud 
některému z členů představenstva jeho funkce zanikne, zbylí členové jmenují na 
jeho místo nového člena představenstva, a to na návrh některého z nich, 
o kterém rozhodnou většinou hlasů. Pokud se zbývající členové představenstva 
na osobě chybějícího člena nedohodnou do 60 dní od zániku jeho funkce, 
jmenuje chybějícího člena představenstva předseda představenstva.  
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3.2.7   Jednání představenstva svolává předseda představenstva podle potřeby. Návrh 
na svolání představenstva může podat také každý člen představenstva k rukám 
předsedy představenstva, a to stejným způsobem uvedeným v článku 3.2.9 
těchto stanov. Nesvolá-li předseda představenstva jednání představenstva ve 
lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu člena představenstva, je 
takový člen oprávněn jednání představenstva svolat sám, způsobem stanoveným 
pro svolání představenstva v čl. 3.2.9 těchto stanov. 

 
3.2.8   Člen představenstva se může účastnit jednání představenstva a hlasovat na něm 

s využitím jakýchkoli dostupných komunikačních prostředků za podmínky, že 
nebude pochyb o jeho totožnosti.  

 
3.2.9    Předseda představenstva nejméně 10 dnů před jednáním představenstva zašle 

pozvánku na jednání představenstva všem členům představenstva poštou nebo 
elektronicky na e-mailovou adresu. Pozvánka musí obsahovat alespoň místo, 
datum a program jednání představenstva. Jednání představenstva se může též 
konat prostřednictvím jakýchkoli dostupných komunikačních prostředků. 

 
3.2.10  Představenstvo je schopné se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina 

všech jeho členů a předseda.  
 
3.2.11  K přijetí rozhodnutí představenstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 

členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě 
nerozhodnosti hlasování, hlasuje předseda představenstva 2 hlasy. Rozhodnutí 
představenstva se vyhotovují v písemné formě a podepisuje je předseda 
představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. 

 
3.2.12  Představenstvo může rozhodovat per rollam. V takovém případě předseda 

představenstva zašle všem členům představenstva poštou nebo elektronicky na 
e-mailovou adresu návrh rozhodnutí představenstva. Návrh rozhodnutí musí 
obsahovat text navrhovaného rozhodnutí, jeho odůvodnění, lhůtu nejméně 10 dní 
(ode dne doručení) pro vyjádření člena představenstva a podklady nutné pro 
přijetí rozhodnutí. Pokud člen představenstva ve lhůtě nedoručí předsedovi 
představenstva souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 
Rozhodnutí per rollam je přijato, pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina 
všech členů představenstva, přičemž je vždy nutný souhlas předsedy 
představenstva. Rozhodnutí per rollam oznámí předseda představenstva 
způsobem stanoveným pro svolání jednání představenstva.  

3.3   Výkonný ředitel 

3.3.1    Výkonný ředitel spolku je osoba, kterou představenstvo pověřilo vykonáváním 
běžné, každodenní činnosti spolku.  

 
3.3.2    Při výkonu své funkce je výkonný ředitel podřízený a odpovědný představenstvu. 

Výkonný ředitel může být členem představenstva; v takovém případě nemá 
hlasovací právo při přijímání rozhodnutí představenstva, které se týkají výkonu 
jeho funkce, včetně jeho pověření a zbavení funkce. 
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3.3.3    Výkonný ředitel je povinen vykonávat svou funkci s odbornou péčí a podle 
pokynů představenstva za účelem dosahování cílů a ochrany zájmů spolku 
uvedených ve stanovách. 

 
3.3.4    Výkonného ředitele jmenuje a odvolává představenstvo. Odměnu výkonného 

ředitele za činnost pro spolek stanovuje představenstvo. 
 
3.3.5    Podrobnosti vztahu mezi spolkem a výkonným ředitelem budou upraveny ve 

zvláštní smlouvě (mandátní, pracovní nebo jiné podle uvážení představenstva) 
uzavřené mezi spolkem a výkonným ředitelem. 

 
3.3.6    Pokud bude mít spolek zaměstnance, výkonný ředitel je oprávněn jednat ve 

vztahu k zaměstnancům jménem spolku jako zaměstnavatele.  

3.4   Jednání jménem spolku 

3.4.1    Jménem spolku jedná každý člen představenstva samostatně. 
 
3.4.2    Jménem spolku jedná samostatně také výkonný ředitel.  

3.5    Vnitřní omezení jednatelského oprávnění 

3.5.1     Všechny právní úkony členů představenstva činěné jménem spolku (ať už 
dovnitř  spolku nebo navenek) podléhají předchozímu schválení předsedou 
představenstva. Schválení úkonů členů představenstva předsedou 
představenstva nevyžaduje písemnou formu a mohou k němu být použity 
jakékoliv dostupné komunikační prostředky. V případě pochybností, zda byl 
souhlas udělen, nese důkazní břemeno ten člen představenstva, který byl 
povinen o tento souhlas předsedu představenstva žádat. 

 
3.5.2    Ustanovení článku 3.5.1 se rovněž vztahuje i na jednání výkonného ředitele 

jménem spolku. Výkonný ředitel je oprávněn provést právní úkon jménem spolku, 
který při zachování odborné péče může pro spolek představovat závazek větší 
než 15,000,- Kč, pouze na základě předchozího písemného souhlasu předsedy 
představenstva, přičemž e-mailová komunikace se pro tyto účely považuje za 
dostatečnou. Výkonný ředitel nemá právo samostatně zakládat a otevírat 
bankovní účty jménem spolku, ani nemá právo dávat majetek spolku jako jistotu. 

 
3.5.3    Členové představenstva a výkonný ředitel, kteří poruší pravidla pro vnitřní 

omezení jednatelského oprávnění uvedená v článku 3.5.1 a 3.5.2, odpovídají 
spolku za škodu, kterou tím spolku způsobí, a navíc jsou povinni bez výzvy 
okamžitě na spolek převést jakýkoliv prospěch, který takovým jednáním dosáhli 
oni nebo jakékoliv třetí osoby.  
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3.6  Revizor 

3.6.1    Revizor je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá 
představenstvu. Představenstvo jmenuje revizora, pokud tak uzná za vhodné. 
Výkon funkce revizora není pro činnost spolku podstatný.  

 
3.6.2    Revizor nemůže být členem představenstva. Revizora jmenuje a odvolává 

představenstvo. 
 
3.6.3    Funkční období revizora je časově neomezené a začíná okamžikem jmenování 

revizora představenstvem.  
 
3.6.4   Funkce revizora zaniká smrtí revizora, jeho odvoláním představenstvem nebo 

dnem, kdy je spolku doručeno písemné vzdání se funkce revizora.  
 
3.6.5    Revizor: 

(a) má přístup ke všem účetním dokladům a knihám spolku, 

(b) nejméně ve čtvrtletních intervalech kontroluje hospodaření spolku, 

(c) upozorňuje představenstvo na nedostatky a navrhuje opatření k jejich 
odstranění,  

(d) kontroluje dodržování stanov a vnitřních předpisů.  

  
3.6.6    Revizor má právo na náhradu nezbytných nákladů spojených s výkonem své 

funkce; na odměnu má nárok pouze na základě rozhodnutí představenstva. 

3.7    Organizační jednotky spolku 

3.7.1    Na základě písemného rozhodnutí představenstva je spolek oprávněn vytvořit 
organizační jednotky, které budou oprávněny jednat jménem spolku. 
Představenstvo v uvedeném písemném rozhodnutí uvede název, sídlo, orgány 
organizační jednotky a osoby, které budou oprávněné v této organizační 
jednotce jednat jménem spolku.  

 
3.7.2    Osoby oprávněné jednat jménem spolku jsou vždy oprávněné jednat jménem a 

rozhodovat o záležitostech kterékoliv organizační jednotky. Majetek nabytý 
organizační jednotkou je majetkem spolku. 

 
3.7.3    Představenstvo může svým písemným rozhodnutím rozhodnout o zrušení 

organizační jednotky spolku. 
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HLAVA 4 
HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

4.1    Tvorba a použití finančních prostředků 

4.1.1    Spolek je právnickou osobou, která je oprávněná nabývat a vlastnit majetek 
jakéhokoliv druhu ve smyslu platných právních předpisů. 

 
4.1.2    O nakládání s majetkem spolku rozhoduje představenstvo. 
 
4.1.3    Zdroji majetku spolku jsou: 

(a) členské příspěvky, 

(b) účastnické poplatky z akcí organizovaných spolkem, 

(c) dary od fyzických nebo právnických osob, 

(d) dotace a granty od právnických osob z tuzemska i ze zahraničí, 

(e) výnosy z veřejných sbírek, z loterií a jiných podobných her, 

(f) dědictví,  

(g) dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce nebo ze státního nebo 
jiných fondů,  

(h) výnosy z majetku spolku, 

(i) výnosy z vlastní hospodářské činnosti, zejména z propagační činnosti, 
sponzorské příspěvky a další. 

 
4.1.4   Majetek spolku může být použitý pouze k dosahování cílů spolku vytyčených v 

těchto stanovách. 
 
4.1.5    Hospodaření spolku se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného 

představenstvem. 
 
4.1.6   Spolek hospodaří se svým majetkem v souladu s platnými předpisy pro 

hospodaření spolku. 
 
4.1.7   Účetním obdobím spolku je kalendářní rok. První účetní období začne založením 

spolku a skončí dnem 31. prosince 2014. 
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HLAVA 5 
ZÁNIK SPOLKU 

5.1    Zánik spolku 

5.1.1    Spolek zaniká: 

(a) rozhodnutím představenstva o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení, 

(b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění spolku. 

 
5.1.2   Rozhodnutí představenstva podle článku 5.1.1 písm. (a) je účinné doručením 

jeho písemného vyhotovení Ministerstvu vnitra ČR. Zániku spolku musí 
předcházet jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Zrušení spolku bez 
likvidace je možné pouze tehdy, pokud celé jmění spolku přejde na jiný spolek, 
který bude právním nástupcem spolku. Jinak se vždy provede likvidace majetku 
spolku. 

 
5.1.3     Likvidaci spolku provádí představenstvo, pokud představenstvo nebo jiný 

příslušný orgán veřejné moci neustanoví likvidátora. Pokud ve stanovách není 
uvedeno jinak, likvidace spolku se provádí podle § 70 a násl. zákona č. 
513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění. S likvidačním zůstatkem bude 
naloženo v souladu s rozhodnutím představenstva; pokud takové rozhodnutí 
nebude k dispozici ke dni ukončení likvidace, vyplatí se likvidační zůstatek 
předsedovi představenstva. 

HLAVA 6 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1    Závěrečná ustanovení 

6.1.1    Má-li člen spolku pochybnosti o výkladu těchto stanov, je oprávněn písemně 
požádat představenstvo o závazný výklad stanov. Představenstvo je povinno do 
30 dní poskytnout žadateli závazný výklad stanov. 

 
6.1.2    Každý člen spolku může podat představenstvu návrh na změnu nebo doplnění 

těchto stanov. O změně a doplnění stanov rozhodne představenstvo. 
 
6.1.3    Představenstvo po každé změně stanov vyhotoví jejich úplné znění. Úplné znění 

stanov musí být vždy k dispozici každému členovi spolku k nahlédnutí v sídle 
spolku. 
 

 


