
 

Stanovy Společnosti Jízdy králů, z. s. 

Preambule 

Společnost Jízdy králů, z. s. (dále jen Společnost) je dobrovolnou zájmovou organizací, jejímž cílem 
je udržení, rozvoj a další nepřetržité pokračování prastarého lidového zvyku - vlčnovské jízdy králů. 

 
Článek I 
Název, sídlo a statut společnost 
1 Společnost nese název „Společnost Jízdy králů, zapsaný spolek“. 
2 Statutárním zástupcem společnosti je předseda společnosti (případě překážky   ve vykonávání 

funkce přecházejí jeho pravomoci na místopředsedu a jednatele). 
3 IČO: 16361903 
4     Sídlem Společnosti je obec 687 61  Vlčnov č. p. 186, okres Uherské Hradiště. 
5    Společnost je právnickým subjektem, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 
právní odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

 
Článek II 
Účel společnosti (předmět činnosti) 
Účelem Společnosti je: 
1.   Uchování a zajištění nepřetržité tradice lidového zvyku - vlčnovské jízdy králů.  
2. Podpora všem dalším aktivitám v obci, které směřují k uchování místních lidových tradic, 
vlčnovského kroje, hudebního, tanečního i zvykoslovného folkloru, zejména jízdy králů. 
3. Vytváření finanční a materiálově technické základny (pořizování krojů, zvučící techniky apod.) 
k zajištění udržení, rozvoje a nepřetržitého pokračování tradic uvedených v odstavci 1 a 2, jakožto 
významného kulturního dědictví našich předků. 
 

Článek III 
Práva a povinnosti 
1. Všichni členové Společnosti mají stejná práva. 
2. Práva člena jsou zejména: 
    a) volit a být volen; 
    b) účastnit se členské schůze Společnosti; 
    c) předkládat návrhy, připomínky a náměty ke zlepšení činnosti; 
    d) účastnit se všech akcí Společnosti 
3. Povinnosti člena jsou zejména: 
    a) dodržovat stanovy Společnosti; 
    b) platit členské příspěvky. 
4. Členové Společnosti mladší 18 let nemohou být voleni do funkcí s právní odpovědností.  
 
Článek IV 
Orgány Společnosti 
1. Nejvyšším orgánem Společnosti je členská schůze. 
2. Členskou schůzi svolává podle potřeby výbor Společnosti, avšak nejméně jednou za rok. 
Členská schůze je svolána i v případě, že o svolání požádá minimálně jedna třetina členů 
Společnosti, nebo revizní orgán Společnosti. Členská schůze se svolává nejméně 14 dnů před jejím 
zasedáním. 



 

3. Členská schůze Společnosti se usnáší nadpoloviční většinou všech členů. V případě menšího 
počtu přítomných členů je členská schůze usnášení schopná po uplynutí 30 minut od zahájení 
nadpoloviční většinou přítomných členů.  
4. Výkonným orgánem Společnosti je výbor Společnosti. 
5. Výbor Společnosti je nejméně pětičlenný. V případě odstoupení člena výboru jmenuje výbor 
náhradníka z členů Společnosti. 
6. Statutárním zástupce Společnosti je předseda Společnosti. 
7. Výbor je volen členskou schůzí na základě návrhu výboru Společnosti nebo členů na dobu 5 let. 
8. V čele výboru Společnosti jsou předseda, místopředseda a jednatel. Jsou voleni členy výboru 
na první výborové schůzi, která se uskutečňuje po členské schůzi, na níž byl výbor zvolen. Při první 
schůzi výboru je také volena revizní komise Společnosti. 
9. Předseda, místopředseda a jednatel jsou oprávněni jednat jménem Společnosti a vstupovat 
do právních vztahů (viz. Článek I. bod 2 – Stanovy) 
10. Výkonné orgány Společnosti – předseda a pokladní – mají nárok na finanční odměnu, jejíž výši 
schválí členská schůze Společnosti. 
11. O výši členského příspěvku rozhoduje členská schůze společnosti na základě návrhu výboru 
společnosti. 
 

Článek V 
Členství ve Společnosti 
1. Členství ve Společnosti se rozlišuje podle subjektů na členství individuální, členství kolektivní 
a členství čestné. 
2. Členem Společnosti se může stát každý občan České republiky starší 15 let bez ohledu na místo 
bydliště, povolání, politické či náboženské přesvědčení. 
3. Členem Společnosti se může stát i cizí státní příslušník, projeví-li o to zájem, starší 15 let 
bez ohledu na místo bydliště, povolání, politické či náboženské přesvědčení. 
4.  Členství vzniká dnem podání přihlášky 
5. Členové Společnosti přispívají na činnost ročním členským příspěvkem, případně dalším 
dobrovolným finančním darem. 
6. Kolektivním členem Společnosti se může stát  vědecká, odborná, společenská, církevní, 
případně jiná organizace. Při rozhodování a hlasování zastupuje organizaci jeden člen (delegát) s 
jedním rozhodujícím hlasem. 

 
Článek VI 
Zánik členství 
1. Členství zaniká: 
       a) úmrtím nebo prohlášením za nezvěstného; 
       b) rozhodnutím člena doručeným v písemné formě výboru Společnosti. 
2. Člen může být zrušeno: 

 a) za hrubé porušení stanov; 
 b) za nezaplacení členských příspěvků po dobu 2 let.. 

3. O zániku členství rozhoduje výbor Společnosti. 

 
Článek VII 
Čestné členství 
1. Společnost může udělit čestné členství osobám, které: 
    a) se mimořádně zasloužily o vznik, rozvoj a činnost Společnosti;  
    b) nejsou členy Společnosti, ale mají významné zásluhy na naplňování cílů, které jsou 
předmětem činnosti Společnosti (ochraňování kulturního dědictví, tvůrčí přínos apod.) 
2. Návrhy na udělení čestného členství předkládá výbor Společnosti a rozhoduje o nich Členská 
schůze. 



 

3. Čestnými členy Společnosti se také stávají všichni bývalý králové Jízdy králů, pokud s tím projeví 
svůj souhlas. 
4. Čestný člen Společnosti je osvobozen od hrazení členského příspěvku. 
 
Článek VIII 
Hospodaření a majetek Společnosti 
1. Majetek společnosti je tvořen zejména: 
    a) členskými příspěvky; 
    b) výnosy z podniků a akcí Společnosti; 
    c) subvencemi a dary, jejichž přijetí musí být vykázáno ve výroční zprávě. 
2. Při hospodaření s vlastním majetkem se Společnost řídí platnými právními předpisy 
a rozpočtovým záměrem, schváleným členskou schůzí. 
3. Majetek Společnosti spravuje výbor Společnosti. 
4. Na hospodaření Společnosti dohlíží revizní komise (složená minimálně ze tří členů výboru 
Společnosti). 
5. O použití finančních prostředků rozhoduje předseda Společnosti do výše 100 000 Kč, výbor 
Společnosti do výše 350 000 Kč a vyšší částky musí schválit členská schůze Společnosti. 

 
Článek IX 
Zánik Společnosti 
1. Společnost zanikne, usnese-li se na tom členská schůze. Usnesení o zániku musí obsahovat 
i rozhodnutí, jak se naloží s majetkem Společnosti. 
2. Pozvánka na členskou schůzi, která má jednat o zániku Společnosti, musí být členům doručena 
nejpozději 14 dnů před termínem konání. Pozvánka musí obsahovat informaci o programu 
s výslovným upozorněním na bod o zániku Společnosti. 
 
Závěrečné ustanovení 
Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí Společnosti dne: 11. ledna 2020. 



 

JEDNACÍ ŘÁD 

Článek I 
Účel řádu 

Jednací řád Společnosti dává podrobná pravidla pro jednání, rozhodování a volby Společnosti. 
Pokud není uvedeno jinak, rozhoduje vždy nadpoloviční většinou. 

 
Článek II 
Usnášení a volby 

1 Členská schůze společnosti se usnáší nadpoloviční většinou všech členů. V případě menšího 
počtu přítomných členů je Členská schůze usnášení schopná po uplynutí 30 minut od zahájení 
nadpoloviční většinou přítomných členů.  

2 Výbor je volen Členskou schůzí členů na základě návrhu členů na dobu 5 let. 
3 Hlasuje se zvednutím ruky (aklamací). Žádá-li o to byť jediný volitel, hlasuje se tajně hlasovacími 

lístky. 
4 V případě tajné volby se před volbou zvolí dva skrutátoři, kteří hlasy sečtou. 
5 Při tajné volbě je do počtu platných hlasů započten každý hlas, který byl volitelem odevzdán, 

bez ohledu na obsah hlasovacího lístku, tedy i lístek prázdný. Při tajné volbě se kandidátovi 
nepřizná hlas, jehož obsah podle souhlasného názoru skrutátorů vzbuzuje pochybnosti. 

6 Při hlasování předsedající ohlásí výsledek ihned po jeho skončení. Vzejde-li při aklamaci 
pochybnost, zda pro návrh hlasovala potřebná většina, provede se z rozhodnutí předsedajícího 
nebo na návrh byť i jediného volitele sčítání skrutátory. Při volbách ve shromáždění sčítají hlasy 
vždy nejméně 2 skrutátoři, zvolení při zahájení. 

7 V čele výboru Společnosti jsou předseda výboru, místopředseda a jednatel. 
8 Předseda výboru, místopředseda, jednatel a revizní komise jsou voleni členy výboru na první 

výborové schůzi, která se uskutečňuje po členské schůzi, na níž byl výbor zvolen. 
 
Článek III 
Postup při volbách 

1 Při volbě předsedá člen Společnosti, který není kandidátem. 
2 Zvoleno je minimálně pět kandidátů s nejvyšším poměrným počtem hlasů. 

 
Článek IV 
Podávání a schvalování návrhů 

1 Každý člen Společnosti s právem hlasovacím může podat návrh na výbor Společnosti. 
2 Každý podaný návrh, který je podán před nebo během výboru, musí předsedající předložit. Výbor 

pak rozhodne, zda se bude řešit ihned, nebo při následující členské schůzi Společnosti. 
3 O projednaných návrzích se musí hlasovat. Pokud návrh nezíská nadpoloviční většinu, je zamítnut. 
4 Budou-li podány k původnímu návrhu některé z dále uvedených návrhů, hlasuje se o nich v tomto 

pořadí: 
a o tom, zda se podaným návrhem zabývat 
b o odložení hlasování 
c o návrzích opravných a doplňkových 
d o původním návrhu s přijatými opravami 
e o původním návrhu 
f o případném protinávrhu 

Byl-li v tomto pořadí, s výjimkou bodu c, některý návrh přijat, další hlasování odpadá. 
 
Závěrečné ustanovení:Jednací řád byl schválen členskou schůzí Společnosti dne: 11. ledna 2020. 



 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

1 Organizační řád Společnosti určuje, způsob jeho řízení, vztahy k jiným subjektům uvnitř 
i vně Společnosti. 

2 Související doklady: 
a Stanovy Společnosti Jízdy králů, z. s. 
b Jednací řád Společnosti Jízdy králů, z. s. 

 
Článek II 
Vnitřní struktura 

1 Členská schůze 
2 Výbor 

 
Článek III 
Členská schůze 
Je nejvyšším orgánem Společnosti 
 
Článek IV 
Výbor 

1 Výbor Společnosti je vždy minimálně pětičlenný 
2 Členění: 
Předseda – statutární zástupce, má právo jednat jménem Společnosti 
Místopředseda – má právo jednat jménem Společnosti, v rámci zastupování předsedy společnosti, 

během jeho nepřítomnosti. 
Jednatel – má právo jednat jménem Společnosti, v rámci zastupování předsedy společnosti, během 

jeho nepřítomnosti. 
Členové výkonného výboru 
Revizní komise 
Při realizaci plateb je nutná kontrasignace předsedy a jednatele 
3 Zodpovědnost: 
Řídí činnost Společnosti mezi Členskými schůzemi. 
Přijímá nové členy. 

 
Článek V 
Revizní komise 

1. Je nezávislým orgánem Společnosti, při své činnosti se řídí rozhodnutím členské schůze 
Společnosti. 
2. Provádí kontrolu hospodaření Společnosti. 
3. Závěry z kontrol předkládá výboru Společnosti a členské schůzi. 
 
Závěrečné ustanovení 
Organizační řád byl schválen členskou schůzí Společnosti dne: 11. ledna 2020. 


