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Ústav

Družstvo

neurčí-li stanovy
jinak, je nejvyšším
orgánem spolku
členská schůze;
stanovy mohou
určit, statutární
orgán spolku je i
jeho nejvyšším
orgánem
statutární orgán
může být kolektivní
(výbor) nebo
individuální
(předseda); neurčíli stanovy jinak, volí
a odvolává členy
statutárního orgánu
nejvyšší orgán
spolku

zakladatel nebo
zakladatelé (široké
pravomoci, závislé
na jejich vymezení
v nadační listině)

zakladatel nebo
zakladatelé (široké
pravomoci,
fungování
nadačního fondu
lze nastavit v
zakladatelském
jednání)

zakladatel nebo
zakladatelé (široké
pravomoci, závislé
na jejich vymezení
v zakladatelském
jednání)

statutárním
orgánem je správní
rada, která má
alespoň tři členy;
neurčí-li nadační
listina něco jiného,
volí a odvolává své
členy správní rada
sama (může je
však jmenovat a
odvolávat také
zakladatel)

statutárním
orgánem je správní
rada, počet členů
stanoví zakladatel

statutárním
orgánem je ředitel,
jehož volí a
odvolává správní
rada

nejvyšším orgánem
je členská schůze;
stanovy mohou
určit, že působnost
členské schůze v
družstvu mající
alespoň 200 členů
plní shromáždění
delegátů
statutárním
orgánem je
představenstvo,
minimální počet
členů je tři,
nestanoví-li
stanovy jinak, členy
volí členská schůze

kontrolním a
revizním orgánem
je dozorčí rada
nebo revizor,
zakladatel podobu
dozorčího orgánu
určí v
zakladatelském
jednání, zakladatel
dále určí počet
členů dozorčí rady

nepovinně mohou
být zřízeny další
orgány (např.
dozorčí rada)

zřízení kontrolní
komise není
povinné; zřídí-li
ovšem stanovy
kontrolní komisi,
musí mít alespoň tři
členy; neurčí-li
stanovy jinak, volí
a odvolává členy
kontrolní komise
členská schůze

kontrolním a
revizním orgánem
je dozorčí rada,
která má alespoň
tři členy (je-li
nadační kapitál
alespoň 5 000 000
Kč, je zřízení
dozorčí rady
povinné); neurčí-li
nadační listina něco
jiného, volí a
odvolává své členy
dozorčí rada sama
(může je však
jmenovat a
odvolávat také
zakladatel);
není-li zřízena
dozorčí rada,
vykonává její
působnost revizor;
neurčí-li nadační
listina jiný způsob,
volí a odvolává
revizora správní
rada (může jej však
jmenovat a
odvolávat také
zakladatel)

kontrolním a
revizním orgánem
je dozorčí rada,
počet členů je tři,
nestanoví-li
stanovy jinak, členy
volí členská schůze

Další orgány

nepovinně mohou
být zřízeny další
orgány

zřízení rozhodčí
komise není
povinné; je-li
ovšem rozhodčí
komise zřízena, tak
neurčí-li stanovy
jinak, má rozhodčí
komise tři členy,
které volí a
odvolává členská
schůze nebo
shromáždění členů
spolku;
stanovy mohou
orgány spolku
pojmenovat
libovolně,
nevzbudí-li tím
klamný dojem o
jejich povaze

Rozhodování
o směřování

Na směřování
spolku se podílí
členové, lze
nastavit různé
druhy členství a
upravit, jak se
členové podílí
(např. zda hlasují
na členské schůzi
apod.).
Členská chůze
může rozhodnout o
možnosti založit
pobočný spolek a v
rámci stanov mu
umožnit nabývat
práva a povinnosti
ve specifikovaném
rozsahu

Směřování je
určeno zejména
zakladatelským
právním jednáním
a statutem, za
trvání nadace
směřování nelze
měnit, pokud to
není dopředu
vyhrazeno.

Směřování je
určeno zejména
zakladatelským
právním jednáním
a statutem, za
nadačního fondu
trvání nelze
směřování měnit,
pokud to není
dopředu vyhrazeno

dalším orgánem je
správní rada, jehož
členy volí a
odvolává
zakladatel, neurčí-li
zakladatelské
jednání jinak,
správní rada
schvaluje rozpočet,
řádné a mimořádné
účetní závěrky,
výroční zprávy,
rozhoduje o
zahájení provozu
obchodního závodu
nebo jiné vedlejší
činnosti, o změně
předmětu, uděluje
souhlas s
nakládáním s
nemovitými věcmi
apod
Zakladatel může
hrát silnou roli,
pokud takto určí v
zakladatelském
právním jednání.
Pokud bude naopak
zakladatel chtít,
větší roli může hrát
správní rada.

nepovinně mohou
být zřízeny další
orgány;
v družstvu majícím
méně než 50 členů
vykonává funkci
statutárního orgánu
předseda družstva
a kontrolní komise
nemusí být zřízena,
nestanovují-li
stanovy jinak

Na směřování
spolku se podílí
všichni členové,
každý člen má
jeden hlas; stanovy
mohou určit jinak
kromě hlasování o
nejdůležitějších
otázkách
uvedených v
zákoně. Navíc
nikoho nelze z
hlasování vyloučit.
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