
  Příručka pobočného spolku 

 

Sousedé 55+ z.s.  Opletalova 917/9, 110 00 Praha 1 

IČ: 039 18 785 

Spisová značka: L 67617 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Pobočný spolek je samostatný organizační celek, odvozený od hlavního spolku. 

Odvozenost znamená, že se nemůže sám sebe založit, přeměnit ani zrušit. 

Pro založení pobočného spolku je potřeba. Prohlášení předsedy pobočného 

spolku. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním adresy sídla pobočného spolku. 

Rozhodnutí rady hlavního spolku o založení pobočného spolku. 

Pobočný spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze. 

Pobočný spolek je vázán stanovami hlavního spolku a rozhodnutím jeho orgánů. 

Pobočný spolek je majetkově oddělen od hlavního spolku a neručí za hlavní spolek. 

Za pobočný spolek jedná předseda pobočného spolku a to samostatně. 

Pobočný spolek je účetní jednotkou a předseda pobočného spolku pověří vedením 

jednoduchého účetnictví hlavní spolek. Dále jen vede přehled příjmů a výdajů za 

daný kalendářní rok. Tento přehled zasílá předsedovi hlavního spolku, rovněž i plán 

činnosti a zprávy o činnosti za uplynulý rok, za účelem získávání finančních 

prostředků na akce pobočného spolku. (Hlavní spolek radí pobočným spolkům.) 

Je vhodné založit u FIO banky bezplatný transparentní účet pobočného spolku, 

pro příjem příspěvků a dotací. 

Členem pobočného spolku se může stát každá dospělá osoba, která podá přihlášku 

a projeví vůli být vázána stanovami spolku. 
 

Členství ve spolku je dvojího druhu. 

Člen - se aktivně podílí na činnosti spolku, platí členské příspěvky, účastní se 

jednání členské schůze a má volební právo. (členy přijímá rada pobočného spolku) 

Přidružený člen - se podílí na činnosti spolku podle svého zájmu, nemá další práva 

ani povinnosti. (přidružené členy přijímá předseda pobočného spolku) 
 

Předseda pobočného spolku svolává členskou schůzi (členy). 

Členská schůze volí radu pobočného spolku a navrhuje plán činnosti. 

Rada pobočného spolku schvaluje plán činnosti pobočného spolku, určuje členské 

příspěvky členů, schvaluje rozpočet pobočného spolku a jeho hospodaření. 

Získávání finanční prostředků na činnost pobočného spolku je možné je ze zdrojů : 

1. členské příspěvky, dobrovolné příspěvky přidružených členů, příspěvky 

hlavního spolku, z akcí pořádaných pod záštitou hlavního spolku (po zdanění) 

2. dary od fyzických osob a firem 

3. dotace obcí a krajů 

4. státní dotace a z dalších nadnárodních fondů, (max. 70%, žádá hlavní spolek) 


