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FAQ – ZALOŽENÍ SPOLKU A STANOVY  

 

I) DŮVODY  

1) Proč se tohle všechno děje?  

Když se před lety formovala komunita kolem Základny, chyběl jakýkoli právní rámec, který by veškerou 

její činnost zaštiťoval. Proto začala spolupracovat se sdružením tzv. OSA II (IČO 27026345), 

zastupovaným Markem Semerádem, které umožnilo komunitě fungovat po formální stránce. OSA II 

zajišťovala pronájem areálu, oficiálně pořádala akce, přijímala a vydávala faktury atd.  

V současné době je uvedené zcela neformální nastavení neudržitelné, a to ze dvou důvodů. První, 

spolku OSA II se bohužel už téměř rok nedaří dohodnout s vlastníkem areálu na prodloužení nájmu. 

Druhý, činnost komunity se rozrostla tak, že už nemůže dále fungovat jen na základě ústních dohod 

bez vlastní právní formy. Proto se Petrius jako dosavadní správce Základny s několika dalšími lidmi 

rozhodl založit spolek, který bude reprezentovat komunitu navenek, převezme celé vedení Základny a 

do kterého se může zapojit každý člen komunity. Doufáme, že tak učiníte.  

Informace o spolku, stejně jako jeho stanovy, najdete ve spolkovém rejstříku zde.  

II) NÁZEV A SÍDLO 

2) Kde jste přišli k názvu a sídlu? Proč není na Základně?  

Název musí splňovat dvě kategorie – musí být srozumitelný jak lidem z komunity, tak i partnerům 

zvenčí, kteří mají se spolkem spolupracovat. Sídlo jsme se rozhodli pořídit komerčně u společnosti, 

která umístění nabízí. Pošta se přeposílá na Radní. Mít napsané sídlo spolku do vlastního bytu 

představuje určité právní komplikace a rizika, kterým je zbytečné se vystavovat. Na Základně jsme ho 

zřídit nemohli, protože k Základně v tuto chvíli nemá spolek uzavřenou žádnou nájemní smlouvu a 

nelze efektivně zajistit přeposílání pošty.  

III) ORGANIZACE SPOLKU  

3) Kdo to celé vede a jak se na tom můžu podílet?  

Spolek má tři různé orgány – Sněm, Radu a Kmeny. Sněm je nejvyšší orgán, který rozhoduje o všem, 

zejména o koncepčních otázkách a složení Rady, nicméně se schází jen občas. Rada se naopak zabývá 

exekutivou, schází se a jedná často a řeší běžnou agendu. Kmeny slouží k organizaci členů, mají své 

zástupce na Sněmu a fungují každý podle svého, jak je znáte nyní.  

Kdo se vyzná v české politice, může si Sněm představit jako poslaneckou sněmovnu, Radu jako vládu a 

Kmeny jako volební obvody. Dále následuje stručný výtah, podrobný popis naleznete ve stanovách.  

4) K čemu je dobrá Rada?  

Rada představuje klíčový (statutární) orgán pro vnitřní fungování spolku. Pokud jste doteď potřebovali 

řešit něco s Petriem, Pešákem nebo se Správci, budete to nyní řešit s Radními a lidmi, které Rada nově 

pro řešení věcí pověří. Zároveň Rada jedná za spolek i navenek.  

Rada je pětičlenný kolektivní orgán, který rozhoduje většinou všech členů. Spolek tak nemá jednoho 

šéfa. Funkční období Radního je tříleté. Prvními Radními jsou Petrius, Pyverrn, Rezi, Pešák a Vrána (Viv), 

kteří spolek založili.  

Za spolek jedná navenek každý Radní sám, jen u větších věcí jsou třeba dva Radní současně. Radní si 

na první schůzi zvolili předsedu Rady, kterým se stal Pyverrn – tato funkce je ovšem především 
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reprezentativní (navenek), neboť je v současné době v první linii vyjednávání o budoucnosti Základny, 

mezi Radními nemá žádné vyšší pravomoci.  

5) K čemu je dobrý Sněm kmenů?  

Sněm je nejvyšší orgán spolku. Sněmu se účastní vybraní členové spolku, kteří přímo rozhodují o 

činnosti spolku (viz Členové sněmu), a to většinou všech Členů sněmu. Sněm se schází nejméně jednou 

za rok na výroční schůzi, jinak podle potřeby. Sněm bude často rozhodovat hlasováním přes e-maily, 

aby se nemusel scházet osobně.  

Sněm rozhoduje o klíčových věcech ve spolku – jeho směřování, dlouhodobé projekty, pravidla pro 

používání Základny, členské příspěvky a vůbec věci, které dlouhodobě ovlivní práva a povinnosti členů. 

Také volí a odvolává Radu a může jí udílet závazné pokyny. Stejně tak může vylučovat a přijímat nové 

členy do spolku, schvaluje i vznik a zánik Kmenů.  

6) K čemu jsou dobré Kmeny?  

Kmeny už dobře znáte. Sdružují se v nich členové komunity, zpravidla mají společná ležení. Každý Kmen 

je organizovaný jinak a Vaše zvyklosti tak zůstanou beze změn, spolek je bude respektovat. Nově bude 

mít každý kmen, který má aspoň sedm členů, právo na zastoupení na Sněmu kmenů. Současně je 

zavedena určitá solidarita mezi členy kmene – očekává se, že se Kmen postará, aby mezi jeho členy 

nikdo nebyl kokot.  

7) Pět lidí si založilo spolek, není to celé o nás bez nás?  

Nějak se začít musí a čas, který je třeba na diskuzi s dvěma stovkami členů komunity, jsme v této nejisté 

době neměli k dispozici. V posledním článku tohoto dokumentu naleznete podrobnosti a postup, jak 

se postupně budou zapojovat všichni členové komunity.  

IV) ČLENSTVÍ  

8) Kdo jsou členové spolku?  

Na Základně se pohybují různí lidé, kteří jsou do činnosti komunity v různé míře zapojeni. Proto stanovy 

zavádí i tři různé druhy členství podle míry zapojení jednotlivých členů.  

a) Účastník – to je člověk, který se Základnou nemá příliš společného, ale zúčastní se jakékoli akce 

na Základně. Pokud chce čerpat výhody činnosti spolku, musí být jeho členem, ať už si chce 

koupit pivo na baru, poslechnout koncert, vytesat sochu, účastnit se brigády nebo navštívit 

kamarády z komunity. Účastníci mají pouze právo (a povinnost) si akci užít, popř. zaplatit 

příspěvek za akci, pokud se vybírá. Do běhu spolku nějak nezasahují. Pokud jste dočetli až sem, 

nejste pouhými Účastníky, pokračujte dále.  

 

b) Člen kmene – to je běžný člen komunity, který jezdí na Základnu v intervalu párkrát za rok až 

každý týden, ve většině případů se identifikuje s nějakým kmenem a má k Základně nějaký 

vztah. Očekáváme, že každý Člen kmene bude skutečně přiřazený k nějakému Kmeni (viz dále), 

ale není to nezbytná podmínka, může to být i samotář z Pustiny. Spolek předpokládá, že se 

všichni členové komunity stanou dříve či později alespoň Členy kmene.  

 

Člen má proti Účastníkům řadu výhod – může trávit čas na Základně i mimo oficiálně konané 

akce, na oficiální akce má právo na přednostní koupi lístku a prostřednictvím Kmene může 

rozhodovat o osudu spolku a Základny. Na druhou stranu je Člen kmene povinen platit 

pravidelné členské příspěvky.  



Raketová základna Bratronice, z. s. 

 

 

c) Člen sněmu – pouze Členové sněmu mohou hlasovat o osudu spolku. V zásadě nemají žádná 

další privilegia oproti Členům kmene, jsou však vybráni tak, aby reprezentovali všechny Členy 

kmene a jednali v jejich zájmu. Většina členů spolku se nestane Členy sněmu, budou však mít 

někoho, kdo je bude na Sněmu zastupovat.  

 

S výjimkou uvedeného se na Členy sněmu vztahují stejná pravidla jako na Členy kmene.  

 

9) Jak a kdy se můžu stát členem spolku?  

Účastníkem se stane každý, kdo se zúčastní nějaké akce na Základně a nebude mít jinou formu členství. 

Bude pro to zapotřebí vyplnit formulář, zpravidla společně s přihláškou na akci, a jeho podpis.  

Členem kmene stane každý, kdo vyplní přihlášku, zajistí její předání spolku (určené osobě) a začne 

platit členské příspěvky.  

Členem sněmu se lze v zásadě stát třemi způsoby. První – jste Radní, členství je pak omezeno pouze 

na dobu výkonu funkce Radního. Druhý – Váš Kmen si vás vybral jako svého zástupce, který jej bude 

na Sněmu reprezentovat. Třetí – máte v rámci života Základny naprosto mimořádnou roli, zejm. pokud 

je na Vás nějaká část fungování Základny závislá, a Sněm rozhodne, že se stáváte Členem sněmu, aniž 

byste museli reprezentovat Kmen.  

V) PŘÍSPĚVKY  

10) Pokud se stanu členem spolku, budu muset něco platit?  

Ano. Život na Základně může být koníček, životní styl nebo experiment, vždycky to ale stojí nějaké 

prostředky, které nám na něj nikdo jiný nedá. Spolek se proto musí sám financovat, a to 

prostřednictvím členských příspěvků. Prostředky, které spolek vydělá prostřednictvím akcí, se do 

spolku vrátí. Může to vést ke změně výše poplatků, nelze však očekávat jejich zrušení.  

V současné době plánuje Rada zavedení následujících členských příspěvků:  

a) hlavní (fixní za hlavu každého Člena kmene / Člena sněmu), a  

b) za ležení (podle velikosti ležení), a  

c) za kmen.  

V tuto chvíli se všechny příjmy vrací do činnosti Základny. Žádná pozice ve fungování spolku ani 

Základny není odměňována mzdou, hodinovou ani pravidelnou, všichni to dělají dobrovolně.  

11) Co když nechci platit, protože do Základny investuju dost jinak / nemohu si to dovolit?  

Při rozhodnutí o poplatcích má poslední slovo Sněm, je tedy na zástupcích všech Kmenů. Výjimky pro 

placení poplatků prostřednictvím různých služeb se nechystají. Pokud s poplatky nebudete souhlasit, 

můžete přesvědčit svůj Kmen, popř. i další Kmeny, aby odhlasovaly jiné poplatky. Současně je předem 

dobré seznámit se s výročními zprávami spolku, které budou zveřejňovány, abyste se přesvědčili, že 

Vaše návrhy dávají ekonomický smysl a spolek kvůli nim nezkrachuje.  

12) Nemohu zůstat jen Účastníkem, abych nemusel platit členské poplatky?  

Můžeš. Znamená to, že (a) náklady na fungování Základny za Tebe zaplatí ostatní, budeš tedy černý 

pasažér na úkor ostatních členů komunity, zejména těch z Tvého Kmene. Pak se také (b) nemůžeš 

účastnit dění na Základně mimo oficiální akce. Nečekáme, že touto cestou půjde mnoho lidí a 

porušování práv a povinností jednotlivci dokážeme ohlídat a ohodnotit trvalým zákazem vstupu na 
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Základnu. Pokud byste se pro tento postup rozhodli hromadně, spolek přestane fungovat, skončí a 

život na základně s ním. Věříme ale, že pro každého z nás znamená oblíbené slovo „komunita“ nejen 

práva a výhody, ale i určitý závazek.  

Pokud by se ukázalo, že účast je i tak nad Tvé finanční možnosti, ze spolku lze kdykoli vystoupit (zrušit 

své členství).  

VI) LEŽENÍ  

13) Mění se založením spolku něco?  

Zatím ne. Rada připraví a schválí některé změny (viz dále), ale zatím je tu hudba středně vzdálené 

budoucnosti. V budoucnu budou mít nárok na jakékoli baráčky pouze Členové kmenů.  

VII) DALŠÍ POSTUP  

14) Jak to bude s areálem, budeme ho muset vyklidit?  

Jak jste si jistě všimli či alespoň slyšeli, náš osud na Základně je v tuto chvíli nejasný. Radní intenzivně 

jednají s OSA II a nyní už i přímo s vlastníkem areálu o dalším nájmu a pevně věří, že se povede zajistit 

pobyt v areálu minimálně na několik dalších let. Pro podrobnosti sledujte FB vlákno RZB – Rezidenti a 

kmeny, popř. požádejte o informace Vaše zastupujícího člena Kmene, nemáte-li do vlákna vlastní 

přístup.  

V případě změny nebo zhoršení nastíněné situace Vás budeme samozřejmě informovat, protože ani 

varianta vyklízení, která se nad námi neustále vznáší, se neobejde bez Vaší pomoci.  

15) Připadá mi, že to celé ještě nemáte domyšlené a dořešené. Tohle má být všechno?  

Ne, civilokalypsa je teprve v půlce. Jelikož nájem Základny zatím není jistý, soustředí se Radní primárně 

na tento úkol. Další agenda se rozjede, jakmile bude prodloužení nájmu (téměř) jisté. Sem patří  

a) přijetí Pravidel pro nájem ležení,  

b) přijetí Pravidel pro užívání kár v areálu,  

c) rozhodnutí o výši a způsobu výpočtů členských příspěvků,  

d) rozšíření členské Základny nabíráním nových Členů kmene a Členů sněmu,  

e) evidováním Kmenů pod hlavičkou spolku.  

Předpokládáme, že všechny tyto úkoly zvládneme v průběhu roku 2021. V tuto chvíli se založením 

spolku pro provoz Základny nic nemění, o případných změnách Vás budeme informovat s dostatečným 

předstihem prostřednictvím FB.  

16) Takže současní Radní teď všechno rozhodnou a ostatní se budou muset podřídit?  

Rozhodnou, ovšem Kmeny se nebudou podřizovat. Současná Rada nastaví základní pravidla fungování 

spolku, jak už to učinila se stanovami. Očekává se, že po přijetí všech členů, kteří budou mít zájem, se 

Sněm jako nejvyšší orgán složený ze zástupců Kmenů k jednotlivým dokumentům vyjádří a dojde 

k jejich změnám tak, aby vyhovovaly vůli většiny Kmenů. Stejně tak je možné změnit i stanovy, a bude-

li si to přát dostatek Kmenů, i změnit osoby Radních. Předpokládáme, že tyto změny proběhnou během 

roku 2022.  

Spolek byl založen proto, aby sloužil celé komunitě. Vzniká však v kritické situaci, kdy je ohroženo 

všechno, co komunita několik let budovala. Proto jsou zatím členové pouze současní Radní, kteří se mu 

nyní věnují skutečně denně. Jakmile se povede krizi překonat (zajistit pokračování nájmu), přejde 

spolek z této formy krizového řízení do standardního režimu tak, jak ho předvídají stanovy a tento 

dokument.  
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