STANOVY
ABECEDA - Centrum volného času z.s.

I.
Název Spolek
ABECEDA - Centrum volného času z.s.
(v rámci stanov jen „Spolek“)
II.
Sídlo
Sídlo spolku je na adrese: Neklanova 389, Písek 397 01
III.
Obecná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spolek je právnickou osobou. Spolek je dobrovolnou zájmovou organizací.
Spolek vzniká registrací.
Do postavení spolku a jeho činnosti mohou státní orgány zasahovat jen
v mezích zákona. Spolek je oprávněn se obracet na státní orgány peticemi.
Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem spolku, že
se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, nebo že stojí mimo ně.
Nikdo nesmí být nucen k členství ve spolku ani k účasti na jeho činnosti. Ze
spolku může každý svobodně vystoupit.
Spolek může s jiným spolkem uzavřít smlouvu o součinnosti, která ke své
platnosti vyžaduje písemnou formu.
Veškerá činnost uskutečňovaná členy spolku a funkcionáři při činnosti vyvíjené
v rámci spolku musí být v souladu se stanovami.
Na zajištění činnosti spolku se mohou podílet i zaměstnanci spolku a
dobrovolníci, tj. osoby, které nejsou ani členem spolku, ani zaměstnanci spolku
a vyvíjejí činnosti ve prospěch spolku bez nároku na odměnu.
IV.
Vymezení a účel

1.

2.
3.

ABECEDA - Centrum volného času z.s. je demokratický, dobrovolný,
samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Členem se může stát
každé dítě, dospívající i dospělý bez jakýchkoliv rozdílů ať už sociálních
národnostních, náboženských či politických.
Hlásí se k „Úmluvě o právech dítěte“ a „Listině práv a svobod“ a podílí se na
naplňování jejich zásad.
Nabídkou aktivního využití volného času všem věkovým skupinám kladně
přispívá k prevenci sociálně patologických jevů společnosti.
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

U členů i ostatních účastníků našich akcí se snažíme o plné zapojení do
činnosti kolektivu, které odpovídá schopnostem a možnostem každého
jednotlivce.
Předmětem činnosti spolku je podpora a organizování osvětové,
výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti. Ve všech aktivitách zdůrazňujeme
různorodost a všestrannost jako nezbytnou součást rozvoje osobnosti.
Činnost spolku je směřována především na neorganizované děti a mládež,
maminky na RD, rodinu jako celek, rodiče, seniory, přičemž stejným způsobem
hájíme zájmy svých členů.
Pro dosažení účelů může spolek vykonávat zejména následující činnosti:
 vydavatelská a nakladatelská činnost
 agenturní činnost v oblasti kultury a umění
 pořádání výstav, přehlídek a obdobných akcí
 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti
 environmentální výchova
 pořádání kulturních produkcí a zábav
 organizování sportovních a turistických akcí
 neziskové podnikání, benefiční a další aktivity jako vedlejší činnost
spolku, z nichž bude výtěžek směřovat výhradně k naplnění účelu
spolku
 pořádání různorodých zájmových kroužků a volnočasových aktivit,
včetně mezinárodních
 služby v oblasti cestovního ruchu
Podporuje a rozvíjí spolupráci s organizacemi a spolky v České republice a
v zahraničí.
Pracujeme ve prospěch obce, města, kraje i celého státu – v rámci možností
vyvíjíme na každé z těchto úrovní veřejně prospěšnou činnost.
V.
Jednotící prvky

ABECEDA - Centrum volného času z.s. používá tyto jednotící prvky:
 Název
 Logo
VI.
Členství
1.
2.

Členství ve spolku ABECEDA je individuální nebo čestné.
Individuální členství:
a) Individuálním členem spolku může být každé dítě (dítětem se rozumí
ve smyslu „Úmluvy o právech dítěte“ každý člověk do 18 let) i dospělý
člověk bez rozdílu sociálního postavení, národnosti, politické
příslušnosti, náboženského vyznání, jestliže souhlasí se Statutem
spolku ABECEDA. U nezletilých je nutný písemný souhlas zákonného
zástupce.
b) Individuální členství vzniká přijetím v podobě registrace členství, o
kterém rozhodují tímto Statutem určené orgány:

2

Po přiměřené době, v níž zájemce prokáže připravenost ke
členství a splní případné podmínky přijetí, které jsou
v souladu se Statutem a jež stanovuje příslušný kolektiv;
ii.
Po úhradě členského příspěvku, stanoveného registrujícím
subjektem;
iii.
Na základě písemného prohlášení zájemce, případně jeho
zákonného zástupce, vyjadřujícího jeho zájem o členství ve
spolku ABECEDA - Centrum volného času z.s.
c) Členové se registrují vždy na jeden kalendářní rok.
d) Právo rozhodování o registraci přísluší výkonnému výboru.
e) Podrobnosti registrace řeší vnitřní směrnice spolku.
3.
Čestné členství:
a) O udělení či odnětí čestného členství rozhoduje na návrh člena nebo
členů spolku Valná hromada.
b) Podrobnosti podmínek čestného členství jsou stanoveny vnitřní
směrnicí spolku.
4.
Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena
b) uplynutím doby registrace, pokud registrace není obnovena;
podrobnosti stanovuje vnitřní směrnice spolku
c) okamžikem nezaplacení členského příspěvku
d) vyloučením, o kterém rozhoduje Valná hromada.
5.
Práva a povinnosti individuálního člena:
a) práva:

spolurozhodovat o činnosti a podílet se na řízení

volit své zástupce a být volen

využívat výhod spolku

vystoupit ze spolku
b) povinnosti:

uskutečňovat ideály a cíle spolku

používat jednotící prvky

hájit čest spolku

registrovat se

účastnit se aktivně činnosti

platit členské příspěvky.
6. Práva a povinnosti čestných členů jsou stanoveny vnitřní směrnicí současně
s přiznáním / udělením členství.
i.

VII.
Orgány spolku
A. VALNÁ HROMADA
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Skládá se ze všech členů spolku.
Svolává ho výkonný výbor.
2. Výroční zasedání valné hromady se koná alespoň jednou ročně.
3. Do pravomoci a působnosti valné hromady patří:
 rozhodování o vzniku a zániku spolku, jeho názvu a symboliky
 určuje počet členů výkonného výboru
 jmenování a odvolání členů výkonného výboru
 schválení rozpočtu spolku a výše členských příspěvků (včetně
termínu a způsobu placení)
3




4.

5.

6.

7.

8.

schválení stanov spolku a jejích změn
rozhodování o jakékoli další otázce, pokud tato bude vyhrazena pro
působnost klubového shromáždění
Valná hromada je schopna jednat, usnášet se a volit, je-li přítomna více než
jedna třetina členů spolku oprávněných účastnit se zasedání orgánu s hlasem
rozhodujícím. Není-li Valná hromada usnášení schopná, výkonný výbor spolku
svolá do jedné hodiny náhradní valnou hromadu. Tato valná hromada je
schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných nebo zastoupených členů.
Hlasování valné hromady je veřejné, nerozhodne-li valná hromada, že o
konkrétním návrhu se bude hlasovat tajně. Každý z členů spolku, který má
hlasovací právo, má jeden hlas. Valná hromada hlasuje nejprve o návrzích
předložených výkonným výborem. Valná hromada rozhoduje formou usnesení.
Usnesení se považuje za přijaté, hlasuje-li pro něj třípětinová většina
přítomných členů shromáždění, není-li stanovami určeno jinak. Je-li přijat návrh
výkonného výboru, o dalších protinávrzích se nehlasuje.
Valnou hromadu řídí předseda výkonného výboru (dále jen předsedající) nebo
výkonným výborem písemně pověřený člen výkonného výboru. Je-li valná
hromada přístupná veřejnosti, mají přítomní občané povinnosti účastníků valné
hromady. Nesmějí zasahovat do jednání, pokud předsedající nerozhodne jinak.
Vyžádá-li si to situace a je-li v zájmu spolku řešení závažné problematiky
spolku, svolává výkonný výbor mimořádnou valnou hromadu. Dále výkonný
výbor svolává mimořádnou valnou hromadu vždy, pokud o to požádá jedna
třetina všech členů spolku. Postup svolání, účasti, schopnosti usnášení a
hlasování je stejný jako u řádné valné hromady.
O průběhu valné hromady (i mimořádné) se vždy pořizuje zápis, který
podepisuje předsedající, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Nedílnou
součástí každého zápisu je prezenční listina. Ověřovatele zápisu volí účastníci
valné hromady bezprostředně po jejím zahájení.

B. VÝKONNÝ VÝBOR
1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, řídí činnost spolku a jedná jeho
jménem.
Je povinen zasedat minimálně čtyřikrát za rok. Výkonný výbor
rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou těmito stanovami
vyhrazeny do působnosti valné hromady.
2. Výkonnému výboru přísluší zejména:

organizovat a řídit veškerou činnost provozovanou v rámci spolku,
k tomuto účelu je oprávněn vydávat závazné směrnice, pokyny a
nařízení v souladu s usnesením valné hromady

sestavovat návrh rozpočtu spolku

hospodařit samostatně podle rozpočtu spolku s maximální
hospodárností při vynakládání prostředků

sestavovat roční uzávěrku spolku

rozhodovat o přijetí nového člena spolku

stanovuje výši a formu úhrady klubových příspěvků (příspěvek na
činnost)

vytvářet programovou náplň spolku

svolávat valnou hromadu

kontaktovat územně příslušné orgány státní správy a samosprávy,
ostatní spolky podobného zaměření
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

Výkonný výbor má minimálně tři členy. Členové volí a odvolávají předsedu a
místopředsedy spolku. Předseda a místopředsedové jsou voleni ze členů
výkonného výboru. Člen výkonného výboru může z této funkce odstoupit
písemným prohlášením doručeným výkonnému výboru. Výkonný výbor je
povinen projednat odstoupení člena výboru na svém nejbližším zasedání po
doručení prohlášení o odstoupení.
Výkonný výbor je oprávněn namísto nejvýše jednoho člena výkonného výboru,
jehož členství ve výkonném výboru zaniklo nebo se své funkce vzdal, kooptovat
jednoho člena výkonného výboru z řad členů spolku, a to na dobu do příštího
zasedání klubového shromáždění, které musí jeho členství ve výkonném výboru
potvrdit.
Člen výkonného výboru musí být členem spolku ve smyslu článku V. těchto
stanov.
Výkonný výbor je schopen jednat a usnášet se,je-li přítomná více než 1/3 jeho
členů.
Výkonný výbor rozhoduje formou usnesení. Při hlasování se považuje každý
návrh za přijatý, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina členů výkonného výboru.
O průběhu zasedání výkonného výkonu se pořizuje zápis, který podepisuje
výkonným výborem určený zapisovatel a další dva členové výkonného výboru
bez ohledu na funkce.
Členové výkonného výboru jsou povinni účastnit se zasedání a porad
výkonného výboru, vykonávat svou funkci osobně a ku prospěchu spolku, jsou
povinni dbát zájmů spolku a posilovat jeho společenskou vážnost.

C. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Osoby zvolené nebo jmenované k vykonávání funkcí voleného orgánu musí
před volbou nebo jmenováním písemně prohlásit, že souhlasí s volbou nebo
jmenováním a že je jim znám obsah práv a povinností, které jim volbou nebo
jmenováním vzniknou. V okamžiku volby musí být členy spolku a starší 18 let.
2. Funkční období jmenovaných funkcionářů není časově omezeno. Funkční
období volených orgánů činí nejdéle tři roky. Výkon funkce však nezanikne do
zvolení funkcionáře nového.
X.
Jednání za spolek
1.
2.

Spolek zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány a
organizacemi v celém rozsahu výkonný výbor.
Za spolek jedná a podepisuje samostatně předseda nebo místopředseda
výkonného výboru. Činí tak, že k názvu spolku či otisku razítka připojí své
podpisy. Za spolek je dále oprávněná jednat osoba, která byla k jednání
písemně zmocněna předsedou nebo místopředsedou výkonného výboru.
XI.
Majetek spolku

1.
2.

Majetek spolku tvoří movité a nemovité věci, pohledávky a jiná majetková práva a
práva nehmotné povahy
Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
 Dotace a obdobná plnění (např. grantové prostředky)
 Příjmy z členských příspěvků a klubových příspěvků
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3.

 Výnosy z vlastního majetku a z hospodářské činnosti
 Dědictví a dary
 Příjmy z vedlejší činnosti
 Jiné příjmy
Finanční závazky spolku jsou limitovány jeho majetkem
XII.
Zásady hospodaření

1.

2.

Spolek hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. Všechna pravidla
a předpisy finančního hospodaření a vedení účetnictví spolku musí vycházet
z obecně závazných právních předpisů České republiky, které tuto problematiku
řeší a musí být s těmito předpisy v souladu.
Spolek pracuje na základě vyrovnaného rozpočtu.
XIII.
Soudní ochrana

1.

2.

Považuje-li člen spolku rozhodnutí některého z jeho orgánů proti němuž nelze
podle stanov či dalších vnitřních předpisů spolku podat opravný prostředek, za
nezákonné nebo stanovám odporující, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm
dověděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat okresní soud o
přezkoumání.
Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek. Soud však může
v odůvodněných případech výkon napadeného rozhodnutí pozastavit.

XIV.
Zánik spolku
1.

2.

Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. O tomto
rozhoduje výlučně Valná hromada a k přijetí takového rozhodnutí je třeba
tří čtvrtin většiny hlasů všech členů spolku.
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho
rozpuštění.
Při zániku spolku jmenuje valná hromada minimálně tříčlennou likvidační komisi,
která rozhodne také o použití majetku, který zůstane po provedení likvidace.
Tento majetek smí být předán pouze jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké
cílům spolku a jež se zabývá podobnou neziskovou činností.
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XV.
Závěreční ustanovení
1.

2.

3.

4.

K výkladu těchto stanov je příslušný pouze výkonný výbor. K vydání jakýchkoli
oznámení a listin spolku je oprávněn v rámci své kompetence pouze výkonný
výbor.
Veškeré právní vztahy, vyplývající ze stanov spolku, vztahy uvnitř spolku a
právní vztahy související se řídí obecně závaznými právními předpisy České
republiky, zejména pak zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v plném
znění.
Stanovy lze měnit pouze na základě rozhodnutí valné hromady a výlučně
písemnou formou. Změnu stanov oznámí spolek písemnou formou
Rejstříkovému soudu České republiky do 15 dnů od jejich schválení a připojí ve
dvojím vyhotovení text změny.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace spolku.
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