
Stanovy spolku Klub starostů TOP 09, z. s. 

Čl. 1 Název, forma a sídlo 

Klub starostů TOP 09, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Praze. 

 

Čl. 2 Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným svazkem občanů, v němž se spolčili členové politické strany TOP 09 zvolení 

do zastupitelstev měst, zastupitelstev městských částí a zastupitelstev obcí (dále jen 

“zastupitelstev”), kteří vykonávají funkce starostů, místostarostů, členů rady obce či uvolněných 

členů zastupitelstva obce. 

 

Čl. 3 Základní cíle spolku 

Hlavním účelem a hlavni činností spolku je: 

a. výměna zkušeností a příkladů dobré praxe mezi členy spolku 

b. spolupráce s TOP 09 při tvorbě a prosazování její politiky, návrhy komunálních témat pro 

diskuzi z hlediska celostátní politiky TOP 09 

c. připomínkování legislativních návrhů z hlediska praxe komunálního politika a předávání 

zpětné vazby a podnětů pro zlepšení práce členům Parlamentu České republiky zvoleným za 

TOP 09 

d. pořádání školení zejména v oblasti legislativy, dotací, nových trendů,  

e. metodická pomoc pro každodenní práci členů spolku.   

 

Čl. 4 Členství ve spolku 

Členství ve spolku je dvojího druhu: řádné členství a přidružené členství. 

 

Řádným členem spolku se může stát člen politické strany TOP 09, který vykonává funkci 

starosty, místostarosty, člena rady obce nebo je uvolněným členem zastupitelstva. 

 

Přidruženým členem spolku se může stát člen zastupitelstva obce se sídlem v České 

republice. 

 

Členství vzniká dnem, kdy předsednictvo spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě 

jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu 

trvalého bydliště, datum narození, datum přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

 

Řádný i přidružený člen spolku má právo zejména: 

a. účastnit se veškeré činnosti spolku,  

b. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 

c. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

 

Řádný člen spolku má oproti přidruženému členovi spolku navíc právo volit členy 

předsednictva a být volen za člena předsednictva. 

 

Člen spolku je povinen zejména: 

a. dodržovat stanovy, 

b. hájit zájmy spolku 



c. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.  

 

Čl. 5 Zánik členství 

Členství zaniká na základě zániku mandátů zastupitele obce, oznámením člena spolku o 

ukončení členství ve spolku, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, úmrtím. 

 

Ke dni kdy řádnému členovi spolku zanikne členství v TOP 09, bude vyloučen z TOP 09, 

přestane vykonávat funkci starosty, místostarosty, člena rady obce či uvolněného člena 

zastupitelstva obce, se jeho členství ve spolku mění na přidružené členství. 

 

Čl. 6 Členská schůze 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby 

schválila případné změny stanov, zvolila předsedu a dva místopředsedy (dohromady 

předsednictvo spolku), schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za 

předcházející období, určila koncepci činnosti spolku a stanoviska spolku na další období, 

stanovila výši členských příspěvků, schválila rozpočet spolku na příští období, rozhodla o 

vyloučení člena spolku, rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

 

Zasedání členské schůze spolku svolává předsednictvo. Usnášeníschopná je, pokud se 

zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada 

spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato 

opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

 

Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. 

Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O 

změně stanov, zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje dvoutřetinovou 

většinou přítomných členů. 

 

Volební členská schůze bude svolána vždy nejpozději do 6 měsíců od řádných voleb do 

zastupitelstev (dále jen “volby”). První členská schůze, která se po volbách bude konat je 

vždy usnášeníschopná a musí na ní být zvoleno nové předsednictvo. 

 

Čl. 7 Předsednictvo 

Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí předsednictvo, která se skládá z předsedy a 

dvou místopředsedů. V předsednictvu je vždy zastoupen starosta města, starosta obce a 

starosta městské části. 

 

Funkční období předsednictva je maximálně čtyřleté s tím, že končí vždy ke dni konání 

první členské schůze po volbách. V případě odstoupení, zániku členství nebo úmrtí člena 

předsednictva, může předsednictvo kooptovat na uvolněné místo jiného řádného člena 

spolku. Pokud zanikne členství více členům předsednictva, zbylý člen předsednictva svolá 

do 90 dnů členskou schůzi. Pokud zanikne členství všem členům předsednictva, svolá 

členskou schůzi do 90 dnů kterýkoliv člen spolku s tím, že tato členská schůze musí zvolit 

nové předsednictvo. 

 



Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. 

Určí-li tak stanovy TOP 09, je předseda členem Předsednictva TOP 09. 

 

Předsednictvo jmenuje tajemníka, který předsednictvu napomáhá s koordinací klubu a 

administrativními úkoly. Má právo být účasten jednání všech orgánů spolku s hlasem 

poradním. 

 

Čl. 8 Hospodaření spolku 

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené 

členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty.  

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně 

podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření seznamuje předsednictvo členy 

spolku na každé členské schůzi. 

 

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické 

osobě s příbuzným předmětem činnosti.  

  

Čl. 9 Závěrečná ustanovení 

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

Orgány spolku se řídí jednacím řádem, který stejně jako další vnitřní normy spolku přijímá 

předsednictvo. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 19.6.2015 Účinnosti 

nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. 

 
 
 

V Praze, 19.6.2015 
 
 
 
 
 

                    Svolatel        Zapisovatel 
 


