ST ANO VY SPOL K U

SÍLA RODINY, z.s.

I.
Základní ustanovení
(1)

SÍLA RODINY, z.s. (dále jen „Spolek“) je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „NOZ“) zapsaným spolkem. Je samostatným
a nezávislým spolkem se statusem právnické osoby.

(2)

Název Spolku: SÍLA RODINY, z.s.

II.
Sídlo
(1)

Sídlem Spolku je Praha.

III.
Účel Spolku
(1)

Účelem spolku (hlavní činností) je pomoc a ochrana osob se zdravotním postižením,
nemocných a znevýhodněných osob při řešení jejich problémů, jakož i při rozvoji jejich
fyzického a duševního zdraví. V rámci hlavní činnosti spolku vykonává spolek zejména tyto
veřejně prospěšné činnosti v uvedených oblastech:
a) podporuje, pomáhá a ochraňuje osoby se zdravotním postižením, nemocné
a znevýhodněné osoby;
b) prospěšnou činností pomáhá potřebným ve smyslu dosažení jejich harmonického
duševního rozvoje;
c) podněcuje a podporuje rozvoj fyzického a duševního zdraví osob se zdravotním
postižením, nemocných a znevýhodněných osob;
d) přispívá ke zkvalitnění a rozšíření péče o osoby se zdravotním postižením, nemocné
a znevýhodněné osoby;
e) organizuje odborné diskuse;
f) vzdělává děti, mládež a dospělé v souladu s účelem spolku;
g) podporuje setkávání členů a pomáhá prosazovat společné zájmy;
h) podporuje komunitní a lokální rozvoj;
i) organizuje výchovně vzdělávací, sportovní, kulturní a společenské akce, programy,
kampaně a charitativní činnost pro podporu osob se zdravotním postižením, nemocných
a znevýhodněných osob v souladu s účelem spolku;
j) propaguje a činí osvětu v oblasti onemocnění zvaném dystrofie a v jiných závažných
nemocech;
k) přímo podporuje osoby se zdravotním postižením, nemocné a znevýhodněné osoby;
l) prakticky spolupracuje s jinými subjekty na úrovni lékařské;
m) vydává a distribuuje publikace, brožury, letáky a další materiály, jakož i vykonává
osvětovou publikační činnost v souladu s účelem spolku;
n) zapojuje dobrovolníky a podporuje dobrovolnictví.
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(2)

Spolek může vyvíjet mimo hlavní činnost i činnost doplňkovou – vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání, a to za účelem podpory, pomoci a ochrany osob
se zdravotním postižením, nemocných a znevýhodněných osob a podpory při řešení jejich
problémů, jakož i při rozvoji jejich fyzického a duševního zdraví nebo za účelem
hospodárného využití spolkového majetku. Předmětem podnikání coby vedlejší
hospodářské činnosti Spolku je:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

IV.
Vznik a zánik členství ve Spolku
(1)

Členství ve Spolku vzniká zápisem do seznamu členů Spolku a zaplacením členského
příspěvku. Představenstvo projedná každou přihlášku zájemce o členství ve Spolku
a o zápisu do seznamu členů Spolku rozhodne.

(2)

Členství ve Spolku končí:
a) dnem doručení písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze Spolku,
představenstvu;
b) vyloučením v případě, že člen porušuje ustanovení stanov, nebo v případě, že
neuhradí do stanoveného termínu členský příspěvek, nebo v případě hrubého
poškozování zájmů spolku, nebo v případě, že závažně porušil povinnost vyplývající
z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Spolku. Výzva se
nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť
závažnou újmu. O vyloučení člena z těchto důvodů rozhoduje představenstvo;
c) úmrtím člena;
d) zánikem Spolku.

(3)

O vyloučení dle čl. IV. odst. 2. písm. b) těchto stanov rozhoduje představenstvo a vyloučený
člen má právo podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost o přezkoumání
rozhodnutí o vyloučení k rukám představenstvu, o které rozhodne členská schůze
dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Tato žádost o přezkoumání má odkladný
účinek. Členskou schůzi, která bude rozhodovat o této žádosti, je představenstvo povinno
svolat do 6 týdnů ode dne jejího doručení představenstvu.

(4)

Členství ve Spolku nepřechází na právního nástupce člena.

(5)

V případě zániku člena Spolku bude vypořádání provedeno do 3 (tří) měsíců od zániku jeho
členství, zejména bude vrácen případný přeplatek na členských příspěvcích a věci či
dokumenty, které Spolku zapůjčil či dočasně poskytl, nebude-li v konkrétním případě
dohodnuto písemně něco jiného.
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(6)

Spolek vede seznam členů Spolku. V seznamu členů Spolku se eviduje jméno a příjmení
člena Spolku, datum narození a adresa bydliště člena Spolku, popř. název, IČO a sídlo, je-li
členem právnická osoba. Za vedení seznamu členů Spolku odpovídá představenstvo.
Seznam členů spolku se nezveřejňuje, ani nebude zpřístupněn. Členové Spolku obdrží na
základě žádosti adresované představenstvu Spolku potvrzení s výpisem ze seznamu členů
Spolku obsahující údaje o své osobě, případně potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

V.
Práva a povinnosti člena Spolku
(1)

Člen Spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze, hlasovat na ní a uplatňovat návrhy, pokud je starší
18 let a má zaplacené členské příspěvky;
b) volit a být volen do orgánů Spolku, pokud je starší 18 let a má zaplacené členské
příspěvky;
c) být informován o činnosti Spolku, stavu jeho hospodaření a vyjadřovat se k nim;
d) navrhovat způsob prosazování společných zájmů členů Spolku.

(2)

Člen spolku má povinnost:
a)
b)
c)
d)
e)

platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek;
dodržovat stanovy Spolku;
oznamovat bez zbytečného odkladu změny údajů vedených v seznamu členů Spolku;
svou činností přispívat k plnění hlavního účelu Spolku;
poskytovat Spolku veškeré informace potřebné pro úspěšné dosahování cílů Spolku.

VI.
Orgány spolku
(1)

Spolek má tyto orgány:
a) Členská schůze
b) Představenstvo

VII.
Členská schůze
(1)

Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze tvořená všemi členy Spolku, kteří dosáhli věku
18 let a mají zaplaceny veškeré splatné členské příspěvky (dále jen „oprávněný člen“). Každý
oprávněný člen Spolku má jeden hlas.
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(2)

Členskou schůzi svolává představenstvo Spolku nejméně jednou za tři roky. Představenstvo
však svolá členskou schůzi kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů Spolku
oprávněných v souladu s čl. VII. odst. 1 těchto stanov účastnit se zasedání členské schůze;
v takovém případě je představenstvo povinno svolat náhradní zasedání členské schůze
nejpozději do dvou měsíců od doručení oprávněné žádosti těchto členů Spolku.

(3)

Svolání se realizuje zasláním písemné pozvánky oprávněných členům Spolku, a to nejméně
ve lhůtě 15 dnů před dnem konání zasedání členské schůze. Z pozvánky musí být zřejmé
místo, čas a pořad zasedání. Jsou-li na zasedání členské schůze přítomni všichni oprávnění
členové Spolku, mohou se výslovným prohlášením uvedeným v zápise z členské schůze
vzdát práva na řádné svolání členské schůze.

(4)

Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň třetina všech členů Spolku
oprávněných v souladu s čl. VII. odst. 1. těchto stanov účastnit se zasedání členské schůze.

(5)

Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní zasedání členské
schůze nejpozději do dvou měsíců ode dne, na který bylo zasedání členské schůze svoláno,
přičemž platí, že náhradní členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň
třetina všech členů Spolku oprávněných v souladu s čl. VII. odst. 1. těchto stanov účastnit
se zasedání členské schůze.

(6)

Oprávněný člen Spolku se účastní členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě
písemné plné moci. Jménem každého oprávněného člena Spolku se může účastnit
konkrétní členské schůze pouze jedna osoba.

(7)

Rozhodnutí členské schůze je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech
přítomných oprávněných členů Spolku.

(8)

Zasedání členské schůze řídí předseda nebo jím pověřený oprávněný člen Spolku. Záležitost,
která nebyla zařazena na pořad zasedání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech
členů Spolku oprávněných o ní hlasovat. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze
schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy členské schůze.

(9)

Představenstvo zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 30 dnů od jeho
ukončení. Zápis ze zasedání podepisuje předseda členské schůze a zapisovatel.

(10) Členské schůzi přísluší:
a)
b)
c)
d)
e)

volit z členů Spolku na dobu tří let člena představenstva;
odvolávat členy orgánů Spolku;
schvalovat výši příspěvků na činnost Spolku nebo stanovit zásady pro určení její výše;
schvalovat a měnit stanovy spolku;
rozhodovat o žádosti člena Spolku o přezkoumání rozhodnutí představenstva o jeho
vyloučení ze Spolku;
f) rozhodovat o zrušení Spolku;
g) rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami.
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VIII.
Představenstvo
(1)

Představenstvo je individuálním výkonným orgánem Spolku, který vykonává zájmy Spolku
jako celku. Představenstvo je statutárním orgánem Spolku.

(2)

Představenstvo je jednočlenné a skládá se z předsedy představenstva. Členem
představenstva může být pouze člen Spolku – fyzická osoba.

(3)

Funkční období představenstva činí 3 roky. Funkční období člena představenstva začíná
běžet dnem jeho zvolení členskou schůzí za člena představenstva, nestanoví-li rozhodnutí
členské schůze jinak.

(4)

Představenstvu přísluší:
a) přijímat vnitřní předpisy Spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně
svěřených do pravomoci členské schůze;
b) rozhodovat o přijetí nových členů Spolku a dohlížet na vedení tohoto seznamu;
c) spravovat majetek Spolku;
d) svolávat členskou schůzi;
e) zajišťovat publikační, dokumentační a organizační činnost Spolku;
f) vydávat vnitřní předpisy potřební pro činnost Spolku;
g) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, jakož i provádět
další činnost, pokud tato nepřísluší členské schůzi.

(5)

Zasedání představenstva se konají dle potřeb Spolku, nejméně však jedenkrát ročně.
Zasedání je oprávněn svolat předseda představenstva. Představenstvo rozhoduje
jednomyslně. O rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis.

(6)

Výkon funkce člena představenstva zaniká smrtí či zánikem člena, odvoláním členskou
schůzí, dnem kdy bylo písemné vzdání se funkce člena představenstva doručeno
představenstvu. Dojde-li k zániku výkonu funkce člena představenstva Spolku uplynutím
funkčního období, vykonává daný člen představenstva svou funkci až do volby nového člena
představenstva.

IX.
Jednání za Spolek
(1)

Spolek zastupuje navenek ve všech záležitostech předseda představenstva samostatně.
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X.
Společná ustanovení o orgánech Spolku
(1)

Funkce v orgánech jsou čestné.

(2)

Za výkon funkcí v orgánech Spolku a činností souvisejících s výkonem funkce pro Spolek
může náležet odměna či mohou být poskytována další plnění, jakož i mimořádná odměna,
a to i ve formě věcného plnění. Jakákoliv odměna či věcné plnění bude možné udělit pouze
se souhlasem představenstva.

(3)

Člen představenstva nebo člen členské schůze se může odměny či jakéhokoliv jiného plnění
dle tohoto článku vzdát.
XI.
Majetek a zásady hospodaření

(1)

Majetek spolku tvoří především finanční prostředky v pokladně a na běžných či
transparentních účtech, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

(2)

Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
a)
b)
c)
d)

příspěvky členů Spolku placené na základě rozhodnutí členské schůze;
dary a jiná plnění fyzických a právnických osob;
dotace a granty;
příjmy z neziskové činnosti a z vlastní hospodářské činnosti v souladu s těmito
stanovami.

(3)

Spolek hospodaří na základě rozpočtu, jehož návrh předkládá Členská schůze. Návrh
rozpočtu schvaluje představenstvo. Za hospodaření Spolku odpovídá představenstvo.

(4)

Hospodářský rok začíná vždy 1. ledna příslušného kalendářního roku a končí 31. prosince
daného kalendářního roku. Účetní závěrka za uplynulý hospodářský rok musí být
projednána představenstvem nejpozději do šesti měsíců od ukončení hospodářského roku.

(5)

Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období předkládá představenstvo
členské schůzi.

XII.
Zánik Spolku
(1)

Spolek zaniká:
a) dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí členské schůze;
b) fúzí s jiným spolkem;
c) jiným způsobem stanoveným právními předpisy.
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(2)

Před zánikem Spolku se provede likvidace, nedochází-li k přechodu práv a povinností na
třetí osobu. Likvidaci provede likvidátor, kterého zvolí členská schůze.

(3)

Zaniká-li Spolek dobrovolným zrušením, rozhodne současně členská schůze o naložení
s likvidačním zůstatkem. Nerozhodne-li členská schůze o jiném naložení s likvidačním
zůstatkem nebo v ostatních případech zrušení Spolku s likvidací, bude likvidační zůstatek
rozdělen mezi členy Spolku rovným dílem.
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