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STANOVY SPOLKU 
 
 

Čl. I. 
Název a sídlo spolku 

 
1. Název spolku je „FBN Czech, Family Business Network Czech, z.s. (dále jen “FBN”).  
2. Sídlem FBN je Praha. 
3. Vnitřní organizace FBN, stejně jako práva a povinnosti členů, se řídí těmito stanovami, které 

jsou uloženy v sídle FBN.  
 
 

Čl. II. 
Charakter a účel FBN 

 
1. FBN je samosprávný a dobrovolný svazek členů, a to fyzických a právnických osob, jejichž 

společným zájmem je podpora rodinného podnikání, zejména v České republice.  
2. Veškerá činnost FBN je založená na principech nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti, 

nediskriminace, apolitičnosti a dobrovolnosti.  
3. Hlavním účelem FBN je podpora rozvoje rodinného podnikání v České republice, zejména v 

oblasti středních a velkých firem, a společný postup členů FBN při prosazování a hájení 
zájmů takového rodinného podnikání. 

 
 

Čl. III 
Hlavní a vedlejší činnost FBN 

 
1. Hlavní činnost FBN směřuje k naplnění účelu uvedeného v čl. II stanov, coby společného 

zájmu jeho členů, a spočívá zejména v následujících činnostech:  

− organizovat pro členy FBN vzdělávací a osvětové aktivity,  

− pořádat přednášky, semináře, konference či jiné osvětové akce a setkání pro 
oblast rodinného podnikání; 

− pro členy FBN, média, odbornou i laickou veřejnost připravovat a vydávat 
informační a propagační materiály s odborným a edukačním obsahem;  

− budovat prestiž a obecné vnímání rodinného podnikání; 

− realizovat projekty vedoucí ke zlepšování podmínek pro rodinné podnikání a 
navazování strategických partnerství napříč sektory v České republice i zahraničí; 

− shromažďovat, zpracovávat, analyzovat a zpřístupňovat informace z dotčených 
oborů v souvislosti s rodinným podnikáním;  

− zkvalitňovat vzdělávání a výzkum v oblasti rodinného podnikání a přispívat k jejich 
rozvoji; 

− zastupovat, prosazovat, chránit zájmy členů FBN na národní i mezinárodní úrovni; 

− vést seznam členů FBN; 

− umožnit členům přístup k mezinárodním akcím a projektům organizovaným FBN 
International;  

− podporovat nástupnickou generaci v úspěšném převzetí rodinného podniku;  

− podporovat výměnné stáže pro budoucí generaci v členských firmách v České 
republice i prostřednictvím FBN International po celém světě; 

− poskytovat poradenské a další služby pro členy FBN v souvislosti s činností 
spolku. 

2. Hlavní činnost je financována z členských příspěvků hrazených způsobem podle stanov 
a ve výši stanovené Představenstvem, dále pak z grantů, dotací, sponzorské podpory a 
také ze zdrojů získaných ze zisku z vedlejší činnosti.  
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3. K dosažení svého účelu může FBN vykonávat vedlejší hospodářské činnosti spočívající 
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to pro podporu své hlavní činnosti nebo za 
účelem hospodárného využití spolkového majetku. Může se jednat například o 
propagační, informační a analytickou činnost či vydávání a tvorbu odborných studií, 
pořádání akcí, poskytování odborných a poradenských služeb.  

 
 

Čl. IV 
Členství 

 
1. Členem FBN se může stát osoba, která splňuje následující podmínky: 

i) jde o rodinnou firmu, family office, nebo o jinak sdruženou podnikatelskou rodinu, která 
přímo nebo nepřímo provozuje rodinné podnikání; přitom se přihlíží zejména 
k charakteristice rodinného podnikání Evropské komise; jde zejména o takové podnikání, 
do kterého je rodina zapojena a je v něm dlouhodobě aktivní, přičemž 

− Významný podíl rozhodovacích práv je v rukou fyzické osoby, která firmu založila, 
nebo jej nabyla, či je v držení manžela / manželky této osoby, jejích rodičů, dětí, či 
přímých dědiců jejích dětí.  

− Obrat takového podnikání je v řádu vyšších jednotek mil. EUR ročně. 

− Rodina projevuje silný zájem řešit témata, která jsou pro FBN typická. 

− Pro rodinu je důležitá dlouhodobost rodinného podnikání a správy rodinného 
majetku (rodina projevuje silný zájem na předání firmy / skupiny firem / family office 
/ rodinného majetku dalším generacím).  

− Rodina a rodinné podnikání je aktivní součástí společnosti, podporuje společenské 
aktivity a podniká s odpovědností. 

ii) Členem se může stát pouze osoba, která je srozuměna a zcela souhlasí s účelem, 
předmětem činností a stanovami FBN a potvrdí tyto skutečnosti podpisem členské 
přihlášky. 

2. Členem FBN také může být fyzická osoba starší 18-ti let, která je k podnikateli provozujícím 
rodinný závod ve smyslu odst. 1 tohoto článku ve vztahu příbuzenském nebo švagrovském 
a souhlasí s účelem, předmětem činností a stanovami FBN a potvrdí tyto skutečnosti 
podpisem členské přihlášky. 

3. V případě, že je to pro činnost FBN účelné, může Představenstvo rozhodnout v individuálním 
případě o dočasné výjimce v podmínkách uvedených v čl. IV. odst. 1 stanov.  

4. Členství se váže na osobu člena, nepřechází na jeho právního nástupce a je nepřevoditelné 
na jinou osobu. 

5. Přijetí za člena FBN probíhá následovně: 
i. Žadatel, který splňuje podmínky, může požádat o členství v FBN. Před podáním 

přihlášky se uskuteční osobní nebo dálkové setkání Ředitele FBN se zájemcem. 
ii. Žadatel doručí Řediteli písemnou, řádně vyplněnou a podepsanou členskou přihlášku, 

a to na předepsaném formuláři. 
iii. Ředitel představí zájemce Představenstvu a předá mu přihlášku. Nezamítne-li 

Představenstvo přihlášku, poskytne členům FBN lhůtu alespoň 1 týden pro vznesení 
námitek. Nejsou-li podány žádné námitky členů FBN, nebo vypořádalo-li se 
Představenstvo dostatečně se všemi podanými námitkami, je zájemci nabídnuto 
členství, po jehož potvrzení se stává členem FBN. 

6. Na přijetí za člena FBN není právní nárok. Představenstvo může rozhodnout o nepřijetí 
člena, a to i bez udání důvodu.  

7. Členský příspěvek hradí členové FBN vždy do 31.3. daného kalendářního roku. V případě 
nového člena, je členský příspěvek pro první kalendářní rok členství poměrově krácen o 
příslušný násobek 1/12 dle toho, v jakém měsíci je podána přihláška k členství nad rámec 
1/2 ročního členského příspěvku, který člen uhradí vždy.   

8. Členství ve FBN zaniká:  
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− dobrovolným vystoupením člena; členství končí dnem doručení písemného oznámení  
o ukončení členství Předsedovi představenstva; 

− zánikem právnické osoby či úmrtím člena FBN nebo jeho prohlášením za mrtvého, 

− vyloučením člena způsobem podle čl. IV. odst. 11 stanov;  

− neuhrazením členského příspěvku; členství zaniká, pokud není ani v dodatečné lhůtě, 
stanovené v písemné nebo elektronické upomínce, po 31.3. běžného roku uhrazen 
členský příspěvek v předepsané výši. O případných výjimkách rozhoduje 
Představenstvo.  

− zánikem FBN bez právního nástupce.  
9. V případě, kdy člen, který je právnickou osobou, přestane splňovat podmínky dle čl. IV. odst. 

1 stanov pro rodinný závod, zůstává jeho členství zachováno, ledaže Představenstvo 
rozhodne na návrh Předsedy představenstva o jeho vyloučení. 

10. Vyloučení člena FBN je možné v případě, že takový člen jedná v rozporu s účelem FBN nebo 
neplní své povinnosti člena FBN určené těmito stanovami, nebo v případě uvedeném v čl. 
IV. odst. 11. stanov. O vyloučení rozhoduje Představenstvo na návrh nejméně dvou svých 
členů a členství ve FBN zaniká dnem vydání rozhodnutí Představenstva o vyloučení člena z 
FBN, není-li v rozhodnutí stanoveno jinak. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné nebo 
elektronické podobě doručí vyloučenému členovi na jeho kontaktní údaje uvedené v 
seznamu členů.  

11. Člen může do 14-ti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí 
přezkoumala Valná hromada. Návrh na přezkoumání předkládá vyloučený člen v písemné 
podobě Předsedovi představenstva, který je povinen jej na nejbližší Valné hromadě předložit 
k projednání. Valná hromada rozhodne, zda rozhodnutí o vyloučení potvrdí nebo zruší. Zrušit 
může rozhodnutí vyloučení v případě, že je v rozporu se stanovami nebo zákonem.  

12. Při zániku členství se uhrazený členský příspěvek nevrací. Při zániku členství člena ve FBN 
automaticky končí také jeho členství, či členství jeho zástupce, v orgánech FBN.  

13. Členové FBN neručí za dluhy ani plnění závazků FBN.  
14. FBN vede seznam členů. Seznam členů může být zpřístupněn partnerským organizacím 

FBN nebo, orgánům státní správy a samosprávy vždy pouze s předchozím souhlasem 
Představenstva.  

 
 

Čl. V 
Druhy členství 

 
1. Členství v FBN je dvojího druhu: rodinné a individuální.  

 
2. Rodinné členství: Rodinné členství získává právnická osoba, která splnila podmínky pro 

přijetí člena podle čl. IV odst. 1 a odst. 5 stanov. Člen s rodinným členstvím (Rodinný člen) 
má následující práva a povinnosti: 
 

i. Rodinný člen má právo: 

− účastnit se jednání Valné hromady s hlasovacím právem; 

− předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům FBN; 

− na Valné hromadě volit orgány FBN a být volen osobně nebo 
prostřednictvím svých zástupců do těchto orgánů; 

− na poskytnutí informací od Představenstva o činnosti FBN;   

− na základě žádosti nahlížet do všech dokumentů FBN; 

− účastnit se činnosti FBN;   

− využívat výhod Rodinného člena, jsou-li takové stanoveny. 
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ii. Rodinný člen FBN má povinnost:  

− morálně a aktivním zapojením podporovat existenci a poslání FBN a jeho 
spolkovou činnost; 

− dodržovat Stanovy; 

− hájit zájmy FBN a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy 
FBN; 

− chránit a zachovávat dobré jméno FBN a nepoškozovat svým jednáním 
FBN ani neomezovat práva ostatních členů FBN; 

− pravidelně informovat Ředitele FBN o jakýchkoliv změnách, které mohou 
mít vztah k činnosti FBN nebo přímo ke členství; 

− účastnit se jednání orgánů FBN, kterých je členem, a přispívat ke zlepšení 
jejich práce; 

− hradit členské příspěvky ve výši stanovené Rodinným členům.  
 

3. Individuální členství: Individuálním členem je fyzická osoba podle čl. VI. odst. 2 stanov. 
Individuální člen nemůže být ve vztahu ke spolkové činnosti zástupcem Rodinného člena 
FBN. Individuální členství získává fyzická osoba, která splnila podmínky pro přijetí člena 
podle čl. IV. odst. 2. a odst. 5. stanov. Člen s individuálním členstvím (Individuální člen) má 
následující práva a povinnosti: 
 

i. Individuální člen má právo:  

− používat jména "Individuální" člen FBN; 

− účastnit se jednání Valné hromady (VH), avšak jen s poradním hlasem, tj. 
bez hlasovacího práva při rozhodování VH; 

− předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům FBN; 

− účastnit se činnosti FBN; 

− využívat výhod Individuálního člena, jsou-li takové stanoveny. 
 

ii. Individuální člen má povinnost:  

− morálně a aktivním zapojením podporovat existenci a poslání FBN a jeho 
spolkovou činnost; 

− dodržovat Stanovy;  

− hájit zájmy FBN a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy 
FBN  

− chránit a zachovávat dobré jméno FBN a nepoškozovat svým jednáním 
FBN ani neomezovat práva ostatních členů FBN; 

− pravidelně informovat Ředitele FBN o jakýchkoliv změnách, které mohou 
mít vztah k činnosti FBN nebo přímo ke členství; 

− hradit členské příspěvky ve výši stanovené pro Individuální členy. 
  

Individuální člen však nemá právo hlasovat ve věcech rozhodování Valné hromady a nemá 
ani právo volit a/nebo být volen do orgánů FBN.  
 
 

Čl. VI 
Orgány FBN 

 
1. FBN si pro zabezpečení své činnosti vytváří následující orgány:  

− Představenstvo  

− Valná hromada 

− Ředitel 
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2. Představenstvo 

i. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem, když řídí činnost FBN mezi 
Valnými hromadami. Představenstvo:  

− řídí běžný chod činnost FBN a odpovídá za něj; 

− zastupuje FBN navenek a jedná za něj ve všech věcech; 

− rozhoduje ve věcech pracovněprávních vztahů a ve všech záležitostech 
zaměstnanců FBN, včetně odměny a mzdy zaměstnanců FBN; 

− zajišťuje vedení účetnictví FBN; 

− zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k jednáním Valné hromady a 
zajišťuje pořízení zápisů z těchto jednání i hlasování formou per rollam; 

− rozhoduje o obsazení orgánu Ředitele; 

− svolává řádnou a mimořádnou Valnou hromadu FBN a zajišťuje její konání; 

− vytváří podmínky pro ekonomický chod FBN; 

− rozhoduje o přijetí nových žadatelů za členy a o vyloučení členů z důvodů 
způsobem podle těchto stanov,  

− rozhoduje plán činnosti FBN na další období a zpracovává a projednává 
zprávu o činnosti a hospodaření FBN za minulé období a předkládá ji 
k projednání Valné hromadě;  

− stanovuje výši členských příspěvků pro jednotlivé druhy členství;  

− projednává a schvaluje rozpočet FBN na příští období; 

− schvaluje účetní závěrku za předchozí účetní období a další dokumenty 
vyžadované v souvislosti s činností FBN příslušnými právními předpisy; 

− zajišťuje a odpovídá za řádné hospodaření FBN 

− rozhoduje o členství FBN v mezinárodních organizacích, koalicích či 
kampaních; 

− rozhoduje o všech ostatních záležitostech FBN, pokud nejsou ve stanovách 
či rozhodnutím Valné hromady výslovně svěřeny Valné hromadě nebo 
Řediteli. 

ii. Představenstvo má 6 členů. Funkční období členů Představenstva je čtyřleté a 
každý z jeho členů může být volen opakovaně.  

iii. Představenstvo je povinno zvolit ze svých členů Předsedu a 2 (dva) Místopředsedy 
a má právo tyto odvolat. Ve věcech volby a odvolání dle tohoto odstavce rozhoduje 
Představenstvo nadpoloviční většinou všech svých členů.  

iv. Člen Představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit písemným odstoupením 
doručeným Představenstvu. Odstoupení je účinné ke dni, kdy bude určen nový 
člen Představenstva namísto odstupujícího, a to tak, že jej buď zvolí z náhradníků 
Představenstvo, nebude-li náhradníků pak volbou nového člena Představenstva 
na mimořádné Valné hromadě, kterou je povinen svolat Předseda představenstva 
do 60 (šedesáti) dnů od doručení odstoupení člena Představenstva; shodně se 
postupuje i v případě odvolání či úmrtí člena Představenstva. 

v. Představenstvo se schází dle potřeby, a to na schůzi Představenstva, kterou 
svolává Předseda nebo pověřený Místopředseda. Představenstvo může přijímat 
rozhodnutí, pokud je přítomna více než polovina jeho členů a zároveň je přítomen 
Předseda nebo některý z Místopředsedů. Představenstvo přijímá svá rozhodnutí 
většinou přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak. V případě shody 
rozhoduje hlas Předsedy, nehlasuje-li, pak hlasy přítomného/mných 
Místopředsedy/Místopředsedů. Představenstvo může hlasovat také per rollam 
způsobem.  

vi. FBN zastupuje vůči třetím osobám Předseda představenstva nebo Místopředseda 
představenstva společně s jedním dalším členem představenstva. 
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3. Valná hromada 

i. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada (VH), tvořená shromážděním všech 
členů FBN. Valná hromada se schází jednou ročně na řádném zasedání, nebo 
kdykoli, bude-li svolána, na mimořádném zasedání. Valná hromada:  

− rozhoduje o změně obsahu stanov; 

− volí členy Představenstva a jejich náhradníky ze členů FBN s hlasovacím 
právem na VH; 

− odvolává členy Představenstva; 

− projednává zprávu o činnosti a hospodaření FBN za předcházející období, 
předložené Představenstvem; 

− rozhoduje o zániku či přeměně FBN, 

− má právo prostřednictvím svých členů nebo kteréhokoliv z nich, jako jejího 
zástupce, na kterém se Valná hromada usnese, požadovat na svém 
zasedání i mimo něj od Představenstva informace o účetních záležitostech, 
rozpočtu nebo hospodaření FBN a nahlížet do účetních dokladů FBN a 
kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit 
auditora nebo daňového poradce a dokumenty si na základě písemné výzvy 
vyžádat k nahlédnutí a/nebo kontrole. 

ii. Zasedání VH svolává Předseda představenstva. VH je usnášeníschopná, pokud 
se jednání zúčastní nadpoloviční většina členů FBN s hlasovacím právem na VH. 
Není-li VH schopna se usnášet, svolá Předseda představenstva náhradní VH, a to 
do jednoho měsíce ode dne původního termínu konání; tato opakovaná VH je 
usnášeníschopná za účasti libovolného počtu členů s hlasovacím právem na 
VH. O každém jednání VH se pořizuje zápis. Zápis vyhotovuje Ředitel a znění 
zápisu ověřuje Předseda představenstva.  

iii. Valná hromada bude svolána i v případě, že jedna třetina členů FBN podá k jejímu 
svolání podnět. 

iv. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů členů s hlasovacím 
právem, přítomných na VH. O volbě členů Představenstva, včetně náhradníků, o 
odvolání Představenstva jako celku a o zrušení FBN s likvidací nebo jeho 
přeměně, však rozhoduje kvalifikovanou většinou, tedy dvěma třetinami hlasů 
přítomných členů s hlasovacím právem.  

4. Ředitel  

Je pomocným výkonným orgánem FBN, plní rozhodnutí Představenstva a koordinuje běžnou 
činnost FBN podle pokynů Představenstva, jakož i na základě pověření zastupuje FBN 
navenek. Ředitel zajišťuje vedení seznamu členů FBN. Ředitel se účastní jednání dalších 
orgánů FBN. 

  
 

Čl. VII 
Procedury per rollam 

 
1. Hlasování per rollam je využíváno pro situace, kdy Představenstvo nebo Valná hromada FBN 

musí projednat neodkladnou záležitost a není aktuálně možné uskutečnit řádné jednání o 
věci, nebo vždy, je-li to účelné. V takovém případě Předseda představenstva předloží návrh 
usnesení jednotlivým členům FBN a/nebo členům představenstva, podle toho, který orgán 
má o daném usnesení hlasovat, k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné 
vyjádření. Návrh usnesení i vyjádření mohou být učiněny elektronickou poštou, musí však 
být elektronicky podepsány. Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. 

2. Při rozhodování formou per rollam se většina počítá z celkového počtu hlasů příslušejících 
všem členům majících hlasování právo. 
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3. Připouští se korespondenční či elektronické hlasování členů orgánů FBN s využitím 
technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu 
umožňujícího zvukověobrazovou dvousměrnou komunikaci v reálném čase (např. 
videokonference). 

4. Jestliže je usnesení představenstva nebo Valné hromady FBN přijato postupem podle tohoto 
článku, oznámí Předseda představenstva písemně neodkladně, nejpozději však do 14 dní, 
jeho přijetí všem členům daného orgánu. 

5. Proceduru per rollam hlasování může upřesnit jednací řád FBN.  
 
 

Čl. VIII 
Hospodaření FBN 

 
1. Hospodaření, nakládání s majetkem, resp. celým jměním, je realizováno plně v souladu 

s platnými právními předpisy a stanovami.  
2. FBN má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví. 
3. FBN vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy; 
4. Zdrojem příjmů FBN jsou zejména: 

˗ příspěvky členů 
˗ příspěvky od sponzorů, dary a výnosy z akcí pořádaných spolkem; 
˗ příspěvky a dotace od veřejnoprávních subjektů; 
˗ příjmy z vlastní vedlejší činnosti. 

5. Roční rozpočet FBN sestavuje a schvaluje Představenstvo. 
6. Za hospodaření FBN odpovídá Představenstvo. 
7. Žádná činnost realizovaná jako hlavní činnost FBN nemůže být podnikáním ani jinou 

výdělečnou činnost.  
8. V případě, že je při realizaci činnosti FBN dosaženo zisku, použije jej FBN výhradně pro 

spolkovou činnost a na úhradu nákladů na správu FBN.  
9. Výdaje FBN jsou vynakládány k naplnění hlavního účelu FBN a pro realizaci jeho hlavní a 

vedlejší činnosti.  
10. Orgány FBN jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně a dbát o jeho ochranu. 

 
 

Čl. X 
Způsob majetkového vypořádání při zániku FBN 

 
1. FBN zaniká na základě rozhodnutí VH o dobrovolném rozpuštění, nebo fúzi či rozdělení 

spolku, nebo zrušením podle pravomocného rozhodnutí soudu. 
2. V případě zániku FBN je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 

osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům tohoto spolku. 
3. Ve věcech zániku FBN se postupuje podle příslušných právních předpisů.  
 
 

Čl. XI 
Obecná ustanovení 

1. Ve věcech výslovně neupravených těmito stanovami se právní vztahy FBN jako spolku řídí 
platným právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
 
 
 
 
 


