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S T E J N O P I S    
 

N o t á ř s k ý    z á p i s 
 
sepsaný dne 21.2.2019 (slovy dvacátého prvního února roku dvoutisícího 
devatenáctého) notářkou JUDr. Ivanou Šafaříkovou, v její notářské kanceláři 
v Hodoníně, Velkomoravská 1, k žádosti přítomných osob, kterými jsou----------------- 
 
Marcel Janák, narozen 23.5.1989, Petrova Ves 240, Petrova Ves 908 44, 
Slovenská republika,--------------------------------------------------------------------------- 
 
Radovan Janák, narozen 31.7.1963, Petrova Ves 240, Petrova Ves 908 44, 
Slovenská republika,--------------------------------------------------------------------------- 
 
Peter Martinovský, narozen 28.11.1988, Vrádište 255, Vrádište 908 49, 
Slovenská republika,--------------------------------------------------------------------------- 
 
kteří prohlásili, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního 
jednání, o kterém je tento notářský zápis, jejichž totožnost jsem ověřila z platného 
občanského průkazu a kteří a požádali o sepsání tohoto:----------------------------------- 
 

rozhodnutí o přijetí stanov spolku 
 

I. 
Dostavili se do mojí notářské kanceláře shora uvedení účastníci, aby přede mnou 
prohlásili, že se shodli na obsahu níže uvedených stanov a tím v souladu s § 218 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku v platném znění (dle také jen 
„OZ“) zakládají spolek a přijímají stanovy spolku takto:------------------------------------- 
 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

 
Název: Father’s Watch z.s. (dále jen FW)----------------------------------------------------- 
Působnost: Je vymezena na území ČR a SR. ----------------------------------------------- 
Sídlo: Slunečná 26, Hodonín 695 01----------------------------------------------------------- 
Stanovy: Vnitřní organizace FW, práva a povinnosti členů i orgánů FW se řídí těmito 
stanovami, které jsou uloženy ve svém schváleném znění v sídle FW.-------------------- 
 

Článek II 
Účel a činnost Father’s Watch z.s. 

 
§1 

Účel FW:----------------------------------------------------------------------------- 
Father’s Watch z.s. (dále jen FW) je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.----- 
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FW je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založena za 
účelem naplňování společných zájmů členů, případně také ne-členů / podporovatelů, 
kteří projeví zájem být spojování s touto organizací nebo také podpořit myšlenku FW. 
 

§2 
Hlavní činnost FW:----------------------------------------------------------------- 

1. příprava a realizace společenských, vzdělávacích a charitativních akcí pro členy 
FW, ale i přátele a podporovatele FW s jejich rodinami.--------------------------- 

2. zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů 
naplňujících účel FW---------------------------------------------------------------------- 

3. realizace projektů v oblasti:------------------------------------------------------------- 
- vytváření příležitostí pro sdružování otců, navazování nových kontaktů 

(networking)-------------------------------------------------------------------------------- 
- charitativních projektů pro děti---------------------------------------------------------- 
- společných aktivit otců s dětmi---------------------------------------------------------- 
- volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi----------------------------------------------- 

 
§3 

Vedlejší činnost FW je vyvíjena k podpoře hlavní činnosti FW----------------- 
- prodej reklamních předmětů FW-------------------------------------------------------- 
- zpoplatnění vstupu na vybrané akce pořádané FW --------------------------------- 

 
Článek III 

Hospodaření FW 
 

§1 
FW se zavazuje, že se v hospodaření bude řídit tímto rozdělením 
vzniknutého zisku:----------------------------------------------------------------- 

- 50% ze zisku z vedlejších činností se bude přesouvat na separátní bankový 
účet patřící FW. Prostředky na tomto účtu budou použity výhradně na 
charitativní účely zaměřené na děti. O použití těchto prostředků rozhoduje 
statutární orgán FW - předseda, s tím, že se může nezávazně radit s členy FW. 

- zbylých 50% bude použito na správu a chod FW a pro spolkovou činnost. 
 

§2 
Jednorázové finanční dary od členů FW či přátel a podporovatelů FW: ------- 

- O procentuálním rozdělení (X% částky na podporu chodu a správy FW / Y% 
částky na charitativní účely) rozhodne vždy dárce. ---------------------------------- 

- Dárce může samozřejmě rozhodnout o procentuálním rozdělení 0% na 
podporu chodu a správu FW / 100% charitativní účely. Případně naopak.------- 

- V případě, že nebude uvedeno konkrétní přání dárce, budou se dary dělit 
poměrem dle stanov FW, čl.II, §1 a to 50% / 50%.--------------------------------- 

 
Článek IV 
Členství. 
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---Členství ve FW je zásadně dobrovolné. Váže se na osobu člena a je nepřevoditelné 
na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Uchazeč o členství musí 
splnit následující podmínky:--------------------------------------------------------------------- 

1. musí mít věk minimálně 18 let --------------------------------------------------------- 
2. musí být prokazatelně otcem dítěte (biologický nebo adoptivní).----------------- 
3. musí absolvovat pohovor s předsedou FW, který členství povolí nebo zamítne  

(o formě pohovoru, jestli osobně nebo online, rozhodne vždy předseda FW).-- 
4. zaplacení členského příspěvku, ve stanovené výši a lhůtě, jsou-li stanoveny.--- 
5. předseda FW má právo udělit ve velmi výjimečných případech výjimku, která 

by opravňovala stát se členem FW i bez nutnosti dodržení podmínek 1. - 4. 
Zápis o udělené výjimce musí být v písemné formě uložen v sídle FW.----------- 

 
Článek V 

Členská práva. 
 

Členové FW mají tato práva: ----------------------------------------------------- 
1. členové ze zákona neručí za případné vzniknuté dluhy spolku.-------------------- 
2. zúčastňovat se na akcích pořádaných FW -------------------------------------------- 

(po splnění podmínek předepsaných pro jednotlivé druhy akcí).------------------ 
3. užívat všech výhod členství ve FW, pokud jsou takové vyhlášeny.----------------- 
4. podporovat FW i nad rámec členských příspěvků.------------------------------------ 
5. být členem FW diskrétně (seznam členů FW není veřejný).------------------------- 

 
Článek VI 

Členské povinnosti. 
 

Člen FW je povinen: --------------------------------------------------------------- 
1. členové ze zákona neručí za případné vzniknuté dluhy spolku.--------------------- 
2. chránit a zachovávat dobré jméno FW------------------------------------------------- 
3. dodržovat stanovy FW-------------------------------------------------------------------- 
4. platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě, jsou-li stanoveny.------------ 

 
 

Článek VII 
Ukončení členství. 

 
Členství ve FW zaniká:------------------------------------------------------------- 

1. rezignací člena a to písemnou formou na adresu sídla FW-------------------------- 
2. úmrtím člena------------------------------------------------------------------------------- 
3. vyloučením. Vyloučit člena lze na základě rozhodnutí statutárního orgánu FW - 

předsedu. Důvodem vyloučení může být hrubé, případně opakované porušení 
členských povinností, uvedených ve stanovách FW, čl.V, §1. Statutární orgán 
FW - předseda, může vyloučit člena i bez udání důvodu. Členu, který je 
vyloučen musí být tato skutečnost dána na vědomí emailem, telefonicky, sms 
nebo písemnou formou (vhodnou formu vybere dle dané situace předseda).--- 
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Článek VIII 
Orgány FW 

 
§1 

Organizační strukturu FW tvoří:-------------------------------------------------- 
1. Statutární orgán – předseda------------------------------------------------------------- 
2. Nejvyšší orgán - výkonný výbor--------------------------------------------------------- 

 
§2 

Statutární orgán – předseda------------------------------------------------------ 
Předsedou je Marcel Janák, narozen 23.5.1989, Petrova Ves 240, Petrova Ves 908 44 
 

1. je nejvyšším výkonným představitelem FW a navenek za FW jedná 
samostatně. Podepisování za FW se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj 
podpis.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2. funkční období předsedy je časově neomezené--------------------------------------- 
3. v případě ukončení členství určí jeho nástupce výkonný výbor--------------------- 
4. předseda je zároveň pokladníkem FW-------------------------------------------------- 

a) odpovídá za zabezpečení vedení účetnictví a daňových agend FW v 
souladu s platnou legislativou ČR.---------------------------------------------- 

b) zajišťuje výběr členských příspěvků a jiných darů od přátel a 
podporovatelů FW i mimo právoplatné členy FW. Vede veškerou s tímto 
spojenou evidenci.---------------------------------------------------------------- 

c) odpovídá za agendu seznamu členů (který je neveřejný dle stanov FW, 
čl.IV, §1)---------------------------------------------------------------------------- 

5. je oprávněn schvalovat rozpočet FW, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření 
za minulé období a revizní zprávu.----------------------------------------------------- 

6. stanovuje výši členských příspěvků----------------------------------------------------- 
7. má právo ukončit členství kteréhokoliv člena FW bez udání důvodu. Pokud by 

to však znamenalo, že ukončí členství člena výkonného výboru a ten nebude 
mít minimálně tři členy, je předseda povinen do nejbližšího zasedání 
výkonného výboru najít nového člena, který nahradí původního člena 
výkonného výboru.------------------------------------------------------------------------ 

 
§3 

Nejvyšší orgán - výkonný výbor--------------------------------------------------- 
 

1. je nejvyšším orgánem FW---------------------------------------------------------------- 
2. schází se nejméně jednou ročně-------------------------------------------------------- 

Do 30 dnů od zasedání předseda FW vyhotoví zápis a každý člen FW smí do 
zápisu nahlížet.----------------------------------------------------------------------------- 

3. je tříčlenný, z toho jedním členem je i předseda FW--------------------------------- 
4. členy výkonného výboru jsou tři zakládající členové FW. V případě ukončení 

členství jednoho z členů výkonného výboru (mimo předsedu) určí nástupce 
předseda.----------------------------------------------------------------------------------- 

5. Výkonný výbor je usnášeníschopný při minimální účasti ⅔ členů výkonného 
výboru. Nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do 30 dnů    
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náhradní zasedání výkonného výboru. Toto náhradní zasedání je usnášeníschopné 
bez ohledu na počet přítomných členů výkonného výboru. Výkonný výbor přijímá 
rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny 
přítomných členů. ----------------------------------------------- 
6. Každý člen má 1 hlas.--------------------------------------------------------------------- 
7. Výkonný výbor může být svolán, požádá-li o to ⅓ členů písemně na adresu 

sídla FW, a to ve lhůtě do 30 dnů, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.----- 
8. V případě, že usnesení výkonného výboru se příčí dobrým mravům či odporuje 

těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.---------------------------- 
9. funkční období výkonného výboru je neomezené------------------------------------- 
10. Výkonný výbor:----------------------------------------------------------------------------- 

a) v případě ukončení členství předsedu volí nového předsedu 
b) schvaluje stanovy FW a jejich změny, rozhoduje o zániku FW, pro přijetí 

těchto rozhodnutí je potřeba souhlas ⅔ členů výkonného výboru--------- 
c) členové výkonného výboru FW mají právo kdykoliv požádat pokladníka 

FW o nahlédnutí do účetnictví.-------------------------------------------------- 
d) má právo jako nejvyšší orgán FW v případě potřeby zřídit kontrolní 

komisi, nebo rozhodčí komisi.--------------------------------------------------- 
 
Členové nejvyššího orgánu - výkonný výbor------------------------------------ 
Předseda a současně 1. člen výkonného výboru 
Marcel Janák, narozen 23.5.1989, Petrova Ves 240, Petrova Ves 908 44, Slovenská 
republika,------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. člen výkonného výboru  
Radovan Janák, narozen 31.7.1963, Petrova Ves 240, Petrova Ves 908 44, Slovenská 
republika,------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. člen výkonného výboru 
Peter Martinovský, narozen 28.11.1988, Vrádište 255, Vrádište 908 49, Slovenská 
republika.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Článek IX 
Závěrečná ustanovení 

 
§1 

Doba trvání FW:-------------------------------------------------------------------- 
Spolek je založen na dobu neurčitou------------------------------------------------------------ 
Zánik FW:---------------------------------------------------------------------------- 
Může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí výkonného výboru 
FW.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poté přítomní zakladatelé zvolili první členy výkonného výboru, kterými jsou: ----
Marcel Janák, narozen 23.5.1989, Petrova Ves 240, Petrova Ves 908 44, Slovenská 
republika, Radovan Janák, narozen 31.7.1963, Petrova Ves 240, Petrova Ves 908 44, 
Slovenská republika, Peter Martinovský, narozen 28.11.1988, Vrádište 255, Vrádište 
908 49, Slovenská republika.--------------------------------------------------------------------- 
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---Zakladatelé dále zvolili prvního předsedu spolku - Marcela Janáka, narozeného 
23.5.1989, Petrova Ves 240, Petrova Ves 908 44, Slovenská republika.------------------ 
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku.------------------------------------ 
Marcel Janák, narozen 23.5.1989, Petrova Ves 240, Petrova Ves 908 44, Slovenská 
republika, Radovan Janák, narozen 31.7.1963, Petrova Ves 240, Petrova Ves 908 44, 
Slovenská republika, Peter Martinovský, narozen 28.11.1988, Vrádište 255, Vrádište 
908 49, Slovenská republika souhlasí se  zápisem  svých  osob  do spolkového 
rejstříku  a s uložením těchto stanov do sbírky listin ohledně spolku.--------------------- 
 
---Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu 
ve smyslu ust. § 70 a 70a notářského řádu.--------------------------------------------------- 
---Tento notářský zápis bude podkladem pro zápis práv nebo skutečností do 
veřejného rejstříku a proto k němu já, notářka, připojuji toto vyjádření: „Výše 
popsané právní jednání je v souladu s právními předpisy, splňuje náležitosti a 
podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, a 
také byly splněny všechny formality,  potřebné k zápisu do veřejného rejstříku tak, 
jak je vyžadují zvláštní právní předpisy, což bylo mně, notářce doloženo.“--------------- 
 
---O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkům přečten, jimi schválen 
s prohlášením, že s obsahem tohoto notářského zápisu bez výhrad souhlasí a před 
notářkou vlastnoručně podepsán. -------------------------------------------------------------- 
---Na to jsem tento notářský zápis podepsala a opatřila otiskem svého kulatého 
razítka. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
             
Marcel Janák, v.r.                                L.S.                 JUDr. Ivana Šafaříková, v.r. 
Radovan Janák, v.r.                                                              notářka, v.r. 
Peter Martinovský, v.r.                                 
 
---Potvrzuji, že tento stejnopis tohoto notářského zápisu se doslovně shoduje s 
notářským zápisem sepsaným notářkou JUDr. Ivanou Šafaříkovou pod č.j.             
NZ  23/2019 a je vyhotovený dne 22.2.2019 (slovy dvacátého druhého února roku 
dvoutisícího devatenáctého).--------------------------------------------------------------------- 
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