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S T A N O V Y 

Spolku soudních znalců České republiky, region Jižní 

Čechy 

  

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

 

§ 1 

1. Spolek soudních znalců České republiky, region Jižní Čechy, z.s. (dále jen "Spolek") je 

společenstvím sdružujícím znalce jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících, v platném znění, nebo zákona jej nahrazujícího (dále jen „Zákon o 

znalcích“) 
 

2. Sídlem Spolku jsou České Budějovice. 

3. Spolku bude přiděleno IČ v rámci řízení o zápisu spolku do spolkového rejstříku.   
 

4. Spolek je bude zapsán v souladu s ust. § 26, § 121 a § 125 zákona 304/2013 Sb. o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále též jako ZoVPFO) ve spolkovém 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích. Považuje se za hlavní 

spolek podle ust. § 3045 zákona č. 89/2012 Sb.(občanský zákoník) v platném znění. 
 

5. Spolek je samosprávnou, nepolitickou organizací, která vyvíjí svou činnost v souladu se 

zájmy svých členů, stanovami a dalšími případnými normami a právními předpisy ve věci 

spolků a znalecké činnosti.  
 

6. Spolek má právní postavení samostatné právnické osoby.  
 

§ 2 

Poslání a hlavní účel Spolku  

 

1. Posláním, účelem a hlavním předmětem činnosti Spolku je prosazovat a obhajovat 

profesní zájmy znalců.   

 

2. Spolek plní své poslání a hlavní předmět své činnosti zejména tím, že  

• spolupracuje s jinými tuzemskými i zahraničními profesními organizacemi,  

• prosazuje a hájí oprávněné profesní zájmy svých členů, a to zejména u orgánů 

veřejné státní moci  

• stanoví pravidla profesní etiky a chování členů Spolku (etický kodex) 

• působí na soustavný růst odborné úrovně svých členů 

• sjednává podmínky profesního pojištění odpovědnosti pro své členy. 
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• poskytuje svým členům bezplatné poradenství v souladu s posláním Spolku. 

• organizování vzdělávacích akcí 

 

§ 3 

Právní postavení, majetek a hospodaření 

 

1. V souladu s těmito stanovami mohou jménem Spolku nabývat práv a zavazovat se 

pouze statutární orgány Spolku. 

 
2. Majetek Spolku tvoří zejména finanční prostředky, majetek pořízený pro výkon 

činnosti Spolku a případně majetková práva k výsledkům duševní činnosti. 
 

3. S majetkem Spolku má právo hospodařit představenstvo Spolku. Bližší zásady 
hospodaření s majetkem Spolku může upravit členská schůze Spolku.  
 

4. Řídící orgán Spolku sestavuje rozpočet a hospodaří podle něj. 
 

5. Výsledky hospodaření Spolku projednává a schvaluje členská schůze Spolku.  

 

 
ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

 

§ 4 

Podmínky a vznik členství 

 

1. Členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí každý znalec jmenovaný 

podle Zákona o znalcích, který se ztotožňuje s posláním účelem Spolku, chce se 

podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku a souhlasí se 

stanovami Spolku. 

 

2. Uchazeč o členství podává členskou přihlášku kromě zakládajících členů Spolku, 

kteří se stávají členy na základě účasti na ustavující členské schůze Spolku 

 

3. Představenstvo Spolku rozhodne o přijetí za člena Spolku do 1 měsíce od doručení 

přihlášky. V případě nepřijetí má uchazeč právo odvolat se do 1 měsíce 

prostřednictvím představenstva k členské schůzi Spolku, která o odvolání rozhodne 

na svém nejbližším zasedání, a jejíž rozhodnutí je konečné.   

 

4. Členství vzniká 

a. při založení Spolku zakládajícími členy 

b. přijetím znalce představenstvem Spolku a zaplacením členského příspěvku a 

souhlasem s tím, že údaje o něm vedené v seznamu členů mohou být 

ve stanoveném rozsahu zpracovány a zveřejněny v elektronické podobě na 

webových stránkách Spolku. 
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5. Dokladem členství je zapsání do listiny členů, která je vedená představenstvem  

Spolku. Spolek potvrzuje členství vydáním průkazky člena. 

 

6. Členství se rozlišuje na řádné, přidružené a čestné. 

- řádný člen má všechna práva a povinnosti vyplývajících ze stanov a právních 

předpisů, které se vztahují na činnost Spolku 

- v rámci spolupráce s dalšími odborníky lze na základě smlouvy o spolupráci 

evidovat i přidružené a čestné členy Spolku. Tito mají právo se účastnit všech 

akcí Spolku v plném rozsahu jako řádný člen Spolku s výjimkou rozhodování o 

chodu Spolku hlasováním na členské schůzi Spolku. Přidružený a čestný člen 

Spolku nemusí být znalcem ve smyslu § 1, odstavec 1 těchto stanov. 

 

7. Seznam členů může být veden elektronickou formou a zveřejněn na webové stránce 

Spolku.  

 

8. O udělení a ukončení čestného členství rozhoduje představenstvo Spolku.  

 

9. Podmínkou udělení čestného členství je souhlas osoby, které má být čestné členství 

uděleno. 

§ 5 

Zánik členství   

 
1. Členství ve Spolku zaniká 

 
a. zánikem práva vykonávat znaleckou činnost rozhodnutím orgánu, který znalce 

jmenoval, 
  

b. vystoupením na základě písemného oznámení člena zaslanému představenstvu 
Spolku, a to dnem doručení takového oznámení,  

 
c. zrušením členství pro neplacení členského příspěvku. Pokud člen Spolku 

nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě dodatečně stanovené 
představenstvem Spolku, členství zaniká k poslednímu dnu v měsíci, ve kterém 
skončila lhůta dodatečně určená představenstvem Spolku k uhrazení členského 
příspěvku, 
 

d. zrušení členství pro porušení Stanov Spolku 
 

e. úmrtím 
   

2.  Členství ve Spolku může být zrušeno zejména, pokud člen 
 

a. porušuje a neplní povinnosti člena, které vyplývají ze stanov, ačkoliv již byl 
písemně vyzván představenstvem Spolku, aby od takového jednání upustil a ve 
stanovené lhůtě zjednal nápravu,  
 

b. závažným způsobem poruší pravidla profesní etiky a chování členů Spolku (etický 

kodex) 
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c. svým jednáním způsobil Spolku ne nepatrnou hmotnou nebo jinou zvlášť 
závažnou újmu.   

 
3. O zrušení členství rozhoduje představenstvo Spolku  

 
4. Člen Spolku, proti kterému směřuje návrh na vyloučení, má právo se s návrhem 

seznámit, žádat jeho vysvětlení a představenstvu doložit a obhajovat své jednání. 
 

5. Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o svém vyloučení, podat 
v písemné formě odvolání proti tomuto rozhodnutí k Dozorčí a rozhodčí radě Spolku. 

 

6. Pokud Dozorčí a rozhodčí rada Spolku shledá, že vyloučení člena je v rozporu se 
stanovami, etickým kodexem nebo zjistí jiné důvody hodné zvláštního zřetele ve 
prospěch vyloučeného člena, představenstvo Spolku na základě rozhodnutí dozorčí a 
rozhodčí rady své rozhodnutí zruší.  

 
7. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členských příspěvků.  

 

§ 6 

Práva a povinnosti členů 

 
1. Člen Spolku má právo zejména: 

 

• volit a být volen do orgánů Spolku 
 

• podílet se podle své odbornosti a zájmu na plnění poslání a předmětu činnosti 
Spolku 
 

• předkládat dotazy, návrhy a podněty ke zlepšení činnosti Spolku s právem být 
informován o způsobu jejich vyřízení  
 

• každoročně být seznámen s hospodařením Spolku za předcházející kalendářní 
rok a s plánovanými výdaji na následující období 
 

• nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti Spolku, pokud toto není 
v rozporu s obecně platnými právními předpisy. 
 

• ve sporných záležitostech obrátit se na dozorčí a rozhodčí radu Spolku  
 

• konzultovat v rámci Spolku právní, odborné a jiné otázky související s výkonem 
funkce znalce 
 

• podílet se na výhodách plynoucích z členství ve Spolku  
 

• být informován o činnosti Spolku 
 

• být informován o všech akcích pořádaných Spolkem, účastnit se jich podle 
podmínek stanovených pro jednotlivé akce.  

 
 
 



5 
 

2. Člen Spolku je povinen zejména: 
 

• dodržovat stanovy Spolku a řídit se rozhodnutími jejích orgánů 
 

• dodržovat pravidla profesní etiky a chování členů Spolku (etický kodex) 
 

• podílet se podle svých možností a schopností na naplňování poslání a předmětu 
činnosti Spolku 
 

• řádně plnit funkce, do kterých byl zvolen a úkoly, kterými byl pověřen 
 

• uhradit Spolku, každoročně do 31. března roční členské příspěvky, stanovené 
členskou schůzí Spolku. 
 

 

ORGANIZACE SPOLKU  

 

§ 7 

Zastupování  

1. Spolek zastupuje samostatně předseda představenstva spolku nebo jiný pověřený člen 
představenstva Spolku na základě plné moci udělené předsedou představenstva spolku.  

 

 

§ 8 

Orgány Spolku a jejich volení 

 

1. Orgány Spolku jsou: 
 

• Členská schůze Spolku 

• Představenstvo Spolku 

• Dozorčí a rozhodčí rada Spolku  
 
2. Orgány Spolku jsou voleny a odpovídají za svou činnost členům a orgánům, které je 

zvolily. Volební období je čtyřleté. 
 

3. Členové volených orgánů Spolku jsou povinni vykonávat své funkce poctivě a 
zodpovědně a jednat s péčí řádného hospodáře. 

 
4. Usnesení orgánů Spolku jsou závazná pro jejich členy a pro orgány jimi volené. 

 

5. Návrh kandidátky pro volby orgánů spolku navrhuje představenstvo. Kandidátní listiny 
mohou být doplněny na členské schůzi návrhy z pléna. 

 
 

6. Zvoleni jsou kandidáti s dosaženým nejvyšším počtem hlasů. Dosažení nadpoloviční 
většiny při hlasování není vyžadováno. 
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 9 

Jednání orgánů   

 

1. Zasedání členské schůze svolává představenstvo Spolku s uvedením programu a 
zasláním podkladů nejméně 15 dnů předem.   
 

2. Zasedání představenstva Spolku se koná na základě ročního programu, který si 
představenstvo Spolku odsouhlasí. 

 
3. Zasedání Dozorčí a rozhodčí rady Spolku svolává její předseda podle potřeb rady, 

nejméně však 1 x do roka. 
 
4. Zasedání všech kolektivních orgánů jsou neveřejná, pokud jednotlivý orgán o svém 

konkrétním zasedání nerozhodne jinak. 
 

5. Jednání kolektivního orgánu řídí jeho předseda, místopředseda nebo pověřený člen. 
 

6. V případě potřeby jsou pro účel konkrétního jednání kolektivního orgánu voleny dočasné 
komise: mandátová, volební, návrhová a další komise s pověřením k projednání 
navrženého problému.  
 

7. Kolektivní orgány Spolku jsou schopny se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční 
většina všech jejich členů.  
 

8. Hodinu po zahájení určeném v pozvánce jsou kolektivní orgány schopny usnášet se 
za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů.  
 

9. Usnesení kolektivního orgánu je platné, pokud pro něj hlasuje většina přítomných, pokud 
stanovy nestanoví jinak. O způsobu hlasování rozhodne kolektivní orgán při schvalování 
programu svého jednání. Nejprve se hlasuje o návrhu předloženém podle programu 
jednání. Pokud není přijat, hlasuje se o případném návrhu vzneseném v průběhu 
zasedání. V případě více návrhů, v pořadí, v jakém byly předloženy. Kolektivní orgán 
může při schvalování programu svého jednání omezit délku diskusních příspěvků 
k jednotlivým bodům. 
 

10. Kolektivní orgány Spolku, jsou schopny se také usnášet, tvoří-li součet členů tohoto 
kolektivního orgánu osobně přítomných a vzdáleně přítomných, kteří jsou aktivně 
připojeni v reálném čase (on line) prostřednictvím elektronického zařízení, umožňujícího 
komunikaci se zajištěnou autentifikací osob a času a dále se zajištěnou autorizací 
výroků, zejména hlasování, nadpoloviční většinu všech členů tohoto orgánu.   
 

11. Průběh jednání členské schůze Spolku upravuje jejich jednací řád. 
 

12. Kolektivní orgány Spolku vyhotovují o svých jednáních a usneseních zápisy. Pokud není 
usnesení přijato jednomyslně, v zápise se uvádí počet členů hlasujících, pro, proti a kolik 
členů se zdrželo hlasování. Zápis ověřuje svým podpisem předsedající.  
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§ 10 

 
1. Člen Spolku ve volené funkci může před uplynutím funkčního období ze své funkce 

odstoupit na základě písemného oznámení doručeného orgánu, který ho zvolil. Účinnost 
odstoupení z funkce nastává dnem následujícím po projednání orgánem, který ho zvolil, 
nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne, kdy bylo příslušnému orgánu doručeno 
písemné oznámení, a to za předpokladu, že nebude mezi odstupujícím funkcionářem a 
příslušným orgánem písemně dohodnuto jinak.     
 

2. Členové volených orgánů Spolku jsou odvolatelní těmi orgány, které je zvolily. 
 

3. Při odstoupení nebo odvolání z funkce je provedena kooptace náhradního člena 
představenstvem Spolku. 

 

4. Dozorčí a Rozhodčí rada Spolku musí být bez průtahů doplněna kooptací do počtu 3 
členů, pokud počet jejich členů klesne pod 3 členy, a to představenstvem Spolku.   
 

5. Při odstoupení, odvolání nebo skončení funkčního období se mezi dosavadním a novým 
funkcionářem provádí protokolární předání a převzetí funkce. 

 
 

§ 11 

1. Orgány Spolku mohou zřizovat své poradní odborné komise či rady a jmenovat jejich 

členy.  

 

2. Komise či rady mohou být také pověřeny výkonem konkrétního usnesení orgánu, který je 

zřídil. 
 

3. Členové odborných komisí či rad jsou ze svých funkcí odvolatelní orgánem, který je 

zvolil.  
 

4. Předsedou odborné komise či rady je zpravidla člen orgánu, která odbornou komisi či 

radu zřídila. 
 

5. Předseda odborné komise či rady podává pravidelné zprávy o činnosti odborné komise či 

rady orgánu, který ho zvolil.   
 

 

§ 12 

Členská schůze Spolku  

1. Členská schůze Spolku je nejvyšším orgánem Spolku. 
 

2. Členskou schůzi svolává představenstvo Spolku jednou za rok. Mimořádnou členskou 
schůzi svolává rovněž představenstvo Spolku, požádá-li o to dozorčí a rozhodčí rada 
Spolku nebo většina všech členů představenstva Spolku nebo alespoň jedna třetina 
členů Spolku, a to prokazatelně písemnou formou s originály podpisů. 
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3. Do působnosti členské schůze Spolku náleží zejména:  

• určení hlavního zaměření činnosti a programové orientace v příštím volebním období 

• schvaluje stanovy, jednací a volební řád a rozhoduje o jejich změnách 

• schvaluje výsledky hospodaření Spolku za uplynulé volební období  

• stanovuje zásady hospodaření Spolku pro příští volební období 

• projednává zprávu o činnosti představenstva Spolku za uplynulé volební období 

• projednává zprávu o činnosti dozorčí a rozhodčí rady Spolku za uplynulé volební 

období 

• volí a odvolává členy orgánů Spolku  

• stanoví výši členských příspěvků 

• rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o její přeměně. K rozhodnutí o zrušení 

Spolku s likvidací nebo o její přeměně je zapotřebí dvou třetin hlasů všech 

přítomných na členské schůzi, která o tomto návrhu rozhoduje.  

 

§ 13 

Představenstvo Spolku 

1. Představenstvo Spolku je statutárním orgánem Spolku, má 5 členů a je složen z  
 

• předsedy  

• místopředseda  

• dalších 3 členů 

 

2. Jménem představenstva jedná samostatně jeho předseda.  
 

3. Místopředseda představenstva a členové představenstva zastupují spolek na základě 
plných mocí s předem určenými pravomocemi.  
 

4. Představenstvo Spolku se schází podle odsouhlaseného ročního plánu představenstva.  
 

5. Představenstvo Spolku realizuje usnesení členské schůze Spolku a na jeho základě 
koordinuje činnost jednotlivých orgánů Spolku. 

 

6. Představenstvo rozhoduje o udělení čestného členství ve Spolku, rozsahu práv, které se 
k tomuto členství vztahuje, jakož i o ukončení čestného členství. 

 

7. Do působnosti představenstva náleží zejména  
 

• organizování spolupráce s jinými tuzemskými i zahraničními profesními organizacemi 

• zajištění zastoupení Spolku v profesních organizacích 

• prosazování a hájení oprávněných profesních zájmů, a to především u orgánů státní 

moci 

• poskytování stanovisek za Spolek ve věcech znalců a znalecké činnosti 

• schválení pravidel profesní etiky a chování členů Spolku (etický kodex) a rozhodování 

o jeho změnách 
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• sjednání podmínek profesního pojištění odpovědnosti pro členy Spolku, jakož i řešení 

otázek a problémů s tím spojených  

• zajišťování bezplatného poradenství členům v souladu s posláním Spolku 

• svolání a organizování jednání členské schůze a příprava kandidátky pro volby na 

členských schůzích 

• vedení ústřední evidence členů Spolku 

• tvorba a udržování informačních systémů Spolku   

• zpracování rozpočtu Spolku a průběžné sledování jeho plnění 

• hospodaření s majetkem Spolku 

• zpracování návrhů vnitřních předpisů Spolku a zajištění jejich realizace 

• rozhodování o opatřeních dozorčí a rozhodčí rady Spolku 

• zřizování poradních odborných komisí, jmenování a odvolávání jejich členů a 

organizování a řízení těchto komisí  

• rozhodování o závěrech a doporučeních poradních odborných komisí a rad 

• podle potřeb zajišťování dokumentační, studijní, pedagogické a lektorské činnosti 

• zajišťování nakladatelské a vydavatelské činnosti v souladu s posláním a předmětem 

činnosti Spolku 

 

8. O urgentních záležitostech v čase mezi zasedáními členských schůzí Spolku může 

představenstvo Spolku rozhodnout způsobem vzdáleně přítomných členů 

představenstva, kteří jsou aktivně připojeni v reálném čase (on line) prostřednictvím 

elektronického zařízení, umožňujícího komunikaci se zajištěnou autentifikací osob a času 

a dále se zajištěnou autorizací výroků, zejména hlasování, nadpoloviční většinu všech 

členů představenstva. 

 

§ 14 

Předseda představenstva Spolku  

1. Předseda představenstva Spolku v rámci své působnosti zejména: 

• zajišťuje realizaci usnesení členské schůze a představenstva Spolku 

• zajišťuje řídící a koordinační činnost Spolku 

• předsedá jednání členské schůze a zasedáním představenstva Spolku, případně 
pověřuje jejich řízením jiného člena představenstva. 

• svolává zasedání představenstva Spolku. 
 

2. V případě, že předseda představenstva není schopen vykonávat svou funkci 
z vážných důvodů (úmrtí, dlouhodobá nemoc), přebírá všechny jeho pravomoci 
místopředseda představenstva Spolku. V případě, že místopředseda není schopen 
vykonávat svou funkci z vážných důvodů (úmrtí, dlouhodobá nemoc apod.), přebírá 
všechny jeho pravomoci další člen představenstva, kterého představenstvo zvolí.  
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§ 15 

Dozorčí a Rozhodčí rada Spolku 

1. Dozorčí a Rozhodčí rada Spolku je nejvyšším kontrolním a rozhodčím orgánem 
Spolku. Při své činnosti se řídí stanovami Spolku, usneseními členské schůze a 
příslušnými právními předpisy. (dále v tomto oddíle „Rada“) 
 

2. Rada je samostatným a nezávislým orgánem a je odpovědná pouze členské schůzi, 
jemuž podává zprávu o své činnosti. 
 

3. Všechny orgány Spolku jsou povinny poskytovat členům Rady potřebnou součinnost.  
 

4. Rada má 3 členy. Členové Rady jsou voleni členskou schůzí. Členy Rady nemohou 
být členové představenstva Spolku.  
 

5. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 
 

6. Rada zejména 

• průběžně kontroluje plnění usnesení členské schůze a představenstva Spolku 

• sleduje dodržování stanov a ostatních vnitřních předpisů v rámci Spolku 

• průběžně provádí kontrolu hospodaření Spolku 

• projednává spory mezi orgány Spolku mezi sebou, spory mezi členy spolku a 
spory mezi členy spolku a orgány spolku. 

• o své činnosti informuje představenstvo Spolku a předkládá návrhy 
na odstranění zjištěných nedostatků. 

 

7. Na návrh představenstva Spolku rozhoduje o výši členského příspěvku pro Spolek 
v období mezi členskými schůzemi Spolku.  
 

8. Předseda Rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se jednání 
orgánů Spolku s hlasem poradním a může předkládat návrhy v rámci své působnosti. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 16 

Zánik Spolku  

1. Spolek zanikne, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina účastníků členské schůze.  
 

2. Po zrušení Spolku bez právního nástupce se provede majetková likvidace. O jejím 
způsobu rozhodne členská schůze Spolku. Likvidaci provede likvidační komise 
zvolená členskou schůzí Spolku. 

§ 17 

Platnost a účinnost  

1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich přijetí zakladateli spolku.    

 


