1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Název spolku: Poustevník, z. s. (dále jen Spolek)
Sídlo spolku: Tuřanka 217/18, 62700 Brno – Slatina
Spolek vzniká z organizace Historizující sdružení žakérské Poustevník o. s. změnou
charakteru občanského sdružení na spolek dle zákona č. 89/2012 Sb. spolu se vznikem nových stanov.

2 ČINNOST SPOLKU
2.1 Hlavní činnost spolku
Hlavní činností spolku je studium a rekonstrukce historických způsobů boje, tance a jiných forem
umění, studium historických reálií (např. oděvů, oděvních doplňků, šperků, výstroje a výzbroje a
dalších předmětů) a výroba jejich rekonstrukcí, studium a rekonstrukce stravování, oživování historie
a další činnosti, zaměřené zejména Evropskou na historii.
Příprava a provádění veřejných vystoupení, prezentujících získané znalosti veřejnosti.
Příprava a provádění divadelních představení.
Příprava a provádění kejklířských, žonglérských a ohňových představení.
Příprava, účast a pořádání vojensko – historických akcí.
Příprava, účast a pořádání sportovních akcí.
Příprava, účast a pořádání workshopů, přednášek a diskuzí.
Příprava, účast a pořádání LARPů.
Organizace vzdělávacích seminářů v tancích, hudbě, bojových uměních a jiných činnostech
přínosných pro zaměření spolku.
Spolupráce s osobami, spolky a organizacemi obdobného zaměření.

3 ORGANIZACE SPOLKU
3.1 Nejvyšší orgán spolku
Nejvyšším orgánem Spolku je Všeobecný koncil (dále jen Koncil), tvořený všemi Řádnými
členy Spolku. Je svoláván pravidelně jednou za rok během prvního kvartálu (v lednu až březnu).
Koncil svolává Patres Maximus (statutární orgán, viz kap. 3.2) společně. Místo a přesné datum oznámí
člen Patres Maximus v předstihu minimálně 21 kalendářních dní vyvěšením na webové nástěnce,
elektronickou poštou, případně formou SMS na telefonní číslo Řádného člena. Koncil je
usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 5 Řádných členů. Rozhodnutí vynesená na Všeobecném
koncilu jsou všeobecně platná, jsou li schválena nadpoloviční většinou přítomných členů. Klesne-li
stav Řádných členů Spolku pod pět osob, je koncil usnášeníschopný jen v případě přítomnosti všech
Řádných členů a vynesená rozhodnutí jsou všeobecně platná, jsou-li schválena všemi přítomnými
členy.
Mimořádný Všeobecný koncil může svolat kterýkoliv člen PM, nebo prostřednictvím PM
alespoň 5 aktuálních Řádných členů. Místo a přesné datum oznámí člen PM v předstihu minimálně 21
kalendářních dní vyvěšením na webové nástěnce, případně elektronickou poštou. Mimořádný
Všeobecný koncil má stejný průběh a způsob hlasování a jeho rozhodnutí jsou stejně platná, jako
rozhodnutí řádného Koncilu. Pro mimořádný Všeobecný koncil platí stejná pravidla jako řádný
Všeobecný koncil.
Koncil zahajuje a řídí (předsedá) člen Patres Maximus k tomu vybraný v rámci Patres
Maximus. Na začátku Koncilu předsedající přečte program Koncilu. Po přečtení programu může
kterýkoliv přítomný Řádný člen požádat o doplnění bodu programu a předsedající mu vyhoví.
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Po přečtení a případném doplnění programu je vybrán skrutátor. Skrutátor provádí během
koncilu sčítání hlasů. Předsedou volební komise je druhý člen Patres Maximus k tomu vybraný v
rámci Patres Maximus, členy volební komise jsou dva přítomní Řádní členové, zvolení nadpoloviční
většinou přítomných Řádných členů. Volební komise sčítá hlasy při hlasování a výsledky předává
zapisujícímu.
Zápis z koncilu provede třetí člen Patres Maximus k tomu vybraný v rámci Patres Maximus.
Není-li některý z členů Patres Maximus přítomen, provede zápis z koncilu k tomu zvolený Řádný
člen.
Koncil rozhoduje o:
1. stanovách Spolku, jejich změnách a doplňcích,
2. Vnitřních směrnicích Spolku,
3. Bezpečnostních předpisech Spolku,
4. jmenování a odvolání Patres Maximus,
5. schválení hospodaření Spolku,
6. určení výše členského příspěvku,
7. schválení jednorázových výdajů Spolku nad 10.000,8. přijetí nového Řádného člena,
9. schválení přijetí nového Řádného člena, který byl přijat na základě rozhodnutí PM,
10. vyloučení Řádného člena,
11. zrušení, fúzi nebo sloučení Spolku s jiným spolkem,
12. v případě zrušení určí osobu pověřenou likvidací spolku,
13. koncil je odvolacím orgánem pro všechny členy Spolku.
Koncil dále slouží jako odvolací orgán proti rozhodnutím PM.
3.2 Statutární orgán spolku
Statutární orgán spolku je Patres Maximus (dále jen PM). PM je kolektivní orgán tvořený
třemi Řádnými členy, volenými na Koncilu. Funkční období PM je dva roky, počínaje jmenováním
Koncilem, konče po dvou letech, nejdříve však na Koncilu, kde budou jmenováni noví členové PM.
Členové PM se scházejí nepravidelně dle potřeby. Všichni tři členové PM jsou si rovni a mají
stejná práva a povinnosti. V případě, že kterýkoliv z členů PM z jakéhokoliv důvodu na vlastní žádost
ukončí svoji činnost v PM, informuje o tom neodkladně zbývající dva členy PM, kteří pak vyberou
z řad Řádných členů jeho nástupce. Nástupce bude vybrán stejným způsobem i v případně jiného
důvodu zániku členství v PM. Nástupce bude vykonávat veškeré činnosti odstoupivšího člena PM do
nejbližšího Koncilu, kde bude ve funkci potvrzen, nebo bude zvolen nový člen PM. Nový člen PM
bude ve funkci do konce funkčního období stávajících PM.
Všechna rozhodnutí PM, ke kterým nestačí účast kteréhokoliv jednoho člena PM, musí být
provedena jednomyslně – musí být shoda u všech tří členů PM.
Práva a povinnosti PM:
1. Jednat navenek jménem Spolku ve všech věcech. K tomu stačí kterýkoliv člen PM.
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2. Podepisovat jménem Spolku smlouvy, příjmové a výdajové doklady případně další
dokumenty. K tomu stačí kterýkoli člen PM, který dokument stvrdí podpisem a
otiskem razítka Spolku.
3. Zajišťovat hospodaření a správu majetku.
4. Rozhodovat o všech věcech týkajících se činnosti Spolku, vyjma věcí vyhrazených
Koncilu.
5. Svolávat řádný Koncil.
6. Svolávat Mimořádný koncil. K tomu stačí kterýkoliv člen PM.
7. Vést a řídit řádný a mimořádný Koncil, vést zápis a vést volební komisi.
8. Přijímat Čekatele za Řádného člena po uplynutí zkušební doby.
9. Vyloučit Čekatele nebo Řádného člena za vážné nebo opakované porušení stanov,
nebo vnitřních směrnic spolku.
10. Přerušit členství Řádného člena na jeho žádost.

4 ČLENSTVÍ
Členem se může stát jakákoliv fyzická osoba. Členství může mýt čtyři různé statusy –
Zájemce, Čekatel, Řádný člen, Člen s přerušeným členstvím
4.1 Zájemce o členství:
seznamuje se s chodem spolku, způsobem vedení tréninků a dalšími aktivitami spolku.
Zájemce je povinen se nejdéle po absolvování šesti tréninků rozhodnout, jestli má zájem stát se
členem či nikoliv. Zájemce, který se z jakéhokoliv důvodu rozhodne nevstoupit do spolku, se nebude
nadále účastnit tréninků ani jiných akcí spolku.
Práva a povinnosti zájemce o členství:
1. Účastnit se tréninků a akcí spolku.
2. Platit poměrnou část členských příspěvků, odpovídající době jeho působení ve spolku.
3. Dodržovat Bezpečnostní předpisy Spolku.
Pokud se zájemce nejdéle po absolvování šesti tréninků nebo jiných akcí Spolku nepodá
přihlášku, je to bráno tak, že o členství nemá zájem a nebude mu umožněna účast na tréninzích a
akcích Spolku.
4.2 Čekatel:
Čekatelem se stává zájemce, který na základě vlastní žádosti vyplní a podepíše přihlášku do
spolku. Zájemce, který se chce stát Čekatelem a je mladší 18-ti let věku (tj. do dne předcházejícímu
dni 18-tých narozenin včetně) je povinen donést žádost o členství podepsanou zákonným zástupcem a
na každou akci spolku přinést povolenku podepsanou zákonným zástupcem. Čekatelem je zájemce o
členství nejméně 6 měsíců. Po proběhnutí této lhůty PM musí jednohlasně rozhodnout o jeho přijetí
(musí se shodnout všichni). Kterýkoliv Řádný člen smí podat k PM před uplynutím této lhůty podněty
pro přijetí či nepřijetí Čekatele. V případě že PM jednohlasně členství schválí, stává se Čekatel
Řádným členem. Ve všech jiných případech rozhoduje o přijetí člena koncil.
Práva a povinnosti Čekatele:
1. Účastnit se tréninků a akcí spolku.
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2. Platit poměrnou část členských příspěvků, odpovídající době jeho působení ve spolku.
3. Dodržovat Bezpečnostní předpisy, Stanovy a Vnitřní směrnice Spolku.
4. Užívat bezplatně inventář Spolku pro účely Spolku.
5. Účastnit se Koncilu bez možnosti hlasovat.
Členství ve statusu Čekatele může být ukončeno:
1. Ukončením na vlastní žádost.
2. Změnou statusu na Řádné členství.
3. Vyloučením za vážné nebo opakované porušení Bezpečnostních předpisů, Stanov
nebo Vnitřních směrnic.
4. Úmrtím.
4.3 Řádný člen:
Řádným členem se stává Čekatel, který po uplynutí zkušební lhůty šesti měsíců od podání
přihlášky požádá PM o schválení Řádného členství. Shodnou-li se všichni tři členové PM na schválení
Řádného členství Čekateli, stává se Čekatel Řádným členem v den doručení informace o rozhodnutí
PM se všemi právy a povinnostmi k tomu náležejícími. Řádné členství je následně projednáno na
nejbližším Koncilu. Nedojde-li mezi členy PM k jednomyslné shodě, řeší schválení Řádného členství
nejbližší Koncil. PM a Koncil rozhodují o schválení členství na základě dosavadní činnosti Čekatele.
Řádným členem se může stát jakákoliv fyzická svéprávná osoba, která v den vzniku Řádného členství
dosáhla věku nejméně 18 let.
Práva a povinnosti Řádného člena:
1. Účastnit se tréninků a akcí spolku.
2. Platit poměrnou část členských příspěvků, odpovídající době jeho působení ve spolku.
3. Dodržovat Bezpečnostní předpisy, Stanovy a Vnitřní směrnice Spolku.
4. Užívat bezplatně inventář Spolku pro účely Spolku.
5. Užívat bezplatně inventář Spolku pro osobní potřebu.
6. Účastnit se a hlasovat na Koncilu.
7. Podílet se na rozhodnutích Spolku, mít přístup k zápisům z Koncilů.
8. Na základě žádosti u PM být informován o činnostech a hospodaření Spolku.
9. Je povinen informovat s předstihem minimálně 6 měsíců o úmyslu ukončit členství.
10. Navrhnout vyloučení kteréhokoliv jiného člena PM.
Řádné členství může být ukončeno:
1. Ukončením na vlastní žádost.
2. Vyloučením za vážné nebo opakované porušení Bezpečnostních předpisů, Stanov
nebo Vnitřních směrnic.
3. Úmrtím.
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4.4 Člen s přerušeným členstvím:
Kterýkoliv Řádný člen smí přerušit členství. O přerušení členství informuje s největším
možným předstihem kohokoliv z PM. Členství se přerušuje z důvodu dlouhodobé neschopnosti
účastnit se tréninků a jiných akcí spolku (např. dlouhodobé nemoci, pracovních povinností, aj.).
Členství se přerušuje na dobu min. 6 měsíců.
Práva a povinnosti Člena s přerušeným členstvím:
1. Účastnit se Koncilu bez možnosti hlasovat.
2. Užívat bezplatně inventář Spolku pro účely Spolku.
3. Na základě žádosti u PM být informován o činnostech a hospodaření Spolku.
Členství člena s přerušeným členstvím může být ukončeno:
1. Ukončením členství ve spolku na vlastní žádost.
2. Vyloučením za vážné nebo opakované porušení Bezpečnostních předpisů, Stanov
nebo Vnitřních směrnic.
3. Úmrtím.
Přerušení členství se ukončuje na vlastní žádost u PM. Tímto se člen stává Řádným členem, se
všemi právy a povinnostmi k tomu náležejícími.

5 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLKU
Základním zdrojem příjmů Spolku jsou Členské příspěvky, dary, případně dotace, výnosy
z pořádaných akcí a vystoupení.
Prostředky Spolku mohou být využity na:
1. Hlavní činnost spolku.
2. Zajištění činnosti spolku.
3. Pořízení hmotného a nehmotného majetku, souvisejícího s činností spolku.
4. Hrazení členských příspěvků v jiných spolcích nebo organizacích, souvisejících
s činností spolku.

6 ZÁNIK SPOLKU
Spolek zaniká:
1. Zrušením s likvidací z rozhodnutí soudu na základě §268 zákona
2. Zrušením z rozhodnutí Koncilu.
3. Přeměnou.
4. Rozdělením Spolku.
5. Sloučením nebo fúzí s jiným spolkem.

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Nové stanovy Spolku byly projednány a schváleny Koncilem dne …. A nabývají účinnosti
dnem zápisu u Krajského soudu v Brně dle z. č. 304/2013 Sb.
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