
Zlatá kotva z.s. 

Stanovy: 
 

Článek 1 

Charakter, funkce a cíle sdružení 

 

1.1. Zlatá kotva (dále jen ZK) je samostatný, dobrovolný, společenský, neziskový dětský spolek, 

který sdružuje i dospívající mládež a dospělé. Je otevřen pro všechny, kteří jednají v souladu 

s jeho cíli.  

1.2. Hlavním cílem ZK je výchova dětí a mládeže podle principů skautské výchovy, 

stanovených A. B. Svojsíkem, a současně účelné trávení jejich volného času.  

1.3. ZK podporuje rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich mravních, intelektuálních, sociálních a 

tělesných schopností. Vede děti k aktivitě, tvořivosti, samostatnosti a rozvíjí u svých členů 

potřebu sebevýchovy. K tomu využívá vodní turistiky i nejrůznějších jiných oblastí činnosti. 

 

Článek 2 

Územní působnost 

 

2.1. ZK působí na území hlavního města Prahy. 

2.2. Sídlem ZK je: Praha  

2.3. IČO ZK je: 26665328 

 

Článek 3 

Členství ve Zlaté kotvě 

 

3.1. Členství vzniká odevzdáním závazné přihlášky, zaplacením členského příspěvku a přijetím 

ZK. 

3.2. Děti jsou členy ZK prostřednictvím oddílů. K jejich členství je nutný písemný souhlas 

rodičů nebo zákonného zástupce. 

3.3. Členství zaniká: vystoupením, úmrtím, nezaplacením členského příspěvku, vyloučením. 

3.4. Statutární orgán vede seznam členů ZK, zejména z důvodu přehledu o počtu členů. Seznam 

není zveřejňován.  

 

Článek 4 

Základní práva a povinnosti členů 

 

4.1. Každý člen ZK má tato práva: 

- podílet se na činnosti ZK; 

- vybrat si oddíl; 

- užívat výhod vyplývající z členství v ZK; 

- vystoupit ze ZK; 

a tyto povinnosti: 

- podílet se na činnosti ZK podle svých možností; 

- respektovat cíle a poslání ZK a řídit se dokumenty ZK; 

- hájit zájmy ZK na veřejnosti; 

- platit členské příspěvky; 

- šetřit majetek ZK. 

4.2. Člen ZK starší 15 let má právo být volen nebo jmenován do funkcí, nebo být pověřován 

úkoly. Statutárním orgánem ZK může být zvolen pouze člen s plnou právní způsobilostí. 

4.3. Členové Rady a vedení oddílů mají právo volit na Sněmu. 



4.4. Členové Rady a vedení oddílů mají povinnost pečovat o zdravý duševní a tělesný vývoj dětí 

a dbát o jejich bezpečnost. Dále musí splňovat osobní a morální předpoklady pro výchovu 

dětí a musí mít kvalifikaci schválenou Radou. 

4.5. Další práva a povinnosti členů může stanovit Sněm. 

  

 

Článek 5 

Organizační struktura 

 

5.1. Statutárním orgánem ZK jsou předseda a místopředseda. Jsou oprávněni jednat jménem ZK 

samostatně. 

5.2. Nejvyšším orgánem je Sněm ZK, kterého se účastní členové Rady a zástupci všech oddílů. 

5.3. Sněm ZK: 

- schvaluje stanovy ZK a jejich změny; 

- volí předsedu, místopředsedu a podle potřeby další členy Rady; 

- odvolává členy Rady; 

- schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku a stanovuje hlavní směry činnosti 

pro příští období; 

- rozhoduje o zániku ZK. 

5.4. Sněm je svoláván Radou nejméně jedenkrát ročně, nebo na žádost alespoň jedné třetiny 

oddílů. 

5.5. Mezi jednotlivými Sněmy je nejvyšším orgánem Rada, která se skládá z předsedy, 

místopředsedy, vedoucích dětských oddílů a případně dalších volených členů Rady. 

5.6. Rada: 

- zabezpečuje plnění usnesení Sněmu; 

- schvaluje vznik a zánik oddílů; 

- jmenuje vedoucí oddílů; 

- na návrh vedoucího oddílu jmenuje ostatní členy vedení oddílu; 

- kooptuje členy ZK do uvolněných funkcí na dobu do nejbližšího Sněmu; 

- organizuje a řídí hospodářskou činnost ZK; 

- připravuje podklady pro Sněm a to zejména hospodářské, výchovné a volební; 

- jmenuje a pověřuje členy ZK k zabezpečení činnosti; 

- rozhoduje o vyloučení člena ZK. 

5.7. Oddíl: 

- je základním článkem struktury ZK; 

- nemá právní subjektivitu; 

- v ZK jsou dva typy oddílů – dětské, tj. s převládající dětskou členskou základnou a 

přidružené, např. oddíly dospělých a oddíly rodičů s dětmi; 

- děti se na řízení oddílů podílejí v rámci možností. 

5.8.  Orgány ZK můžou jednat a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků. 

 

Článek 6 

Symboly 

 

6.1. Symbolem ZK je znak a vlajka. 

 

Článek 7 

Hospodaření 

 



7.1. Hospodaření ZK se řídí platnými právními předpisy a rozpočtem, který schvaluje Sněm na 

období jednoho roku.  

7.2. Příjmy ZK tvoří členské příspěvky, dary, dotace a další příjmy. 

7.3. ZK může v souladu s právními předpisy provádět nebo se podílet na hospodářské činnosti s 

cílem získat prostředky pro svou činnost.  

7.4. Všichni členové ZK jsou povinni dbát na účelné využívání prostředků k plnění cílů ZK. 

7.5. O výši členských příspěvků rozhoduje Rada. 

 

Článek 8 

Zánik organizace  

 

8.1. O zániku ZK rozhoduje Sněm. 

8.2. Sněm zároveň ustaví likvidační komisi v čele s likvidátorem, který jedná jejím jménem. 

Tato komise provede vypořádání práv a závazků ZK. Zároveň Sněm rozhodne o způsobu 

naložení s případným zůstatkem likvidace. 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení  

 

9.1. Tyto stanovy vstoupily v platnost schválením Sněmem dne 16. 11. 2016 a jsou účinné ode 

dne vložení do spolkového rejstříku. 

9.2. Tyto stanovy ruší stanovy schválené Ministerstvem vnitra ze dne 12. 5. 2004 pod č.j. VS/1-

1/57366/04 – R  

 

 

Předseda: 

 

Místopředseda: 

 

 


