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Úplné znění stanov spolku Rodinné centrum Podané srdce z.s. 

účinné od 4.10.2020 

I. 

Název a sídlo 

1. Název zní:  Rodinné centrum Podané srdce  (dále jen „spolek“) 

2. Sídlo spolku je: Polička. 

II. 

Základní ustanovení 

1. Spolek se ustanovil na ustanovující valné hromadě.  

2. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, 
v platném znění.  

3. Spolek je sdružením fyzických osob, má charakter neziskové organizace. Není zřízen za účelem 
podnikání, dosahování a rozdělování zisku. Sdružuje zejména rodinné příslušníky, pěstouny 
nebo jiné pečovatele osob s diagnózou „porucha autistického spektra“ (dále PAS), které 
v důsledku svého postižení, mentálního handicapu a s nimi spojeného problémového chování 
vyžadují náročnou péči a obtížně se zařazují do společnosti. Problémovým chováním se 
rozumí chování náročné na péči či chování vyžadující vysokou míru podpory.   

4. Spolek je otevřen rovněž rodinným příslušníkům, pěstounům či pečovatelům o osoby a 
osobám s jinou diagnózou, pokud je spojena s projevy problémového chování a z něj 
vyplývajícími obtížemi při zařazování do společnosti.  

III. 

Účel a hlavní činnost spolku 

1. Cílem a účelem spolku je: 

a) Smyslem spolku je usilovat o zlepšení životních podmínek lidí s PAS, dostupnost kvalitní 
sociální a odborné péče pro ně a jejich rodiny, všestranná pomoc těmto rodinám, šíření 
osvěty a zlepšení veřejného povědomí o PAS.  

b) Integrace, prevence a snížení sociální izolace cílové skupiny. 

c) Vytvoření bezpečného prostoru pro vzájemná setkávání a sdílení potřeb cílové skupiny. 

d) Usilovat o zlepšení sociálních služeb pro rodiny s PAS a problémovým chováním.  

e) Podporovat rozvoj asistenčních, odlehčovacích a rezidenčních služeb pro lidi s PAS a 
problémovým chováním – v dostatečné kvalitě, s adekvátním finančním zázemím a podle 
zásad komunitní péče.  

f) Účastnit se mapování potřeb lidí s PAS a problémovým chováním, stanovování potřebných 
sociálních služeb pro ně a vzdělávání pracovníků či dobrovolníků, kteří o ně pečují.  

g) Usilovat o změnu systému sociální péče v ČR tak, aby se podoba financování sociálních 
služeb primárně odvíjela od potřeb klienta a byly respektovány reálné finanční náklady 
s nimi spojené.  
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h) V rámci možností podporovat rodiny samotné, ať už formou konzultací, zveřejňováním 
jejich příběhů nebo propojováním s terapeutickými centry, sociálními službami či 
nadačními fondy, které jim pomohou.  

2. Shora uvedené účely naplňuje spolek zejména touto hlavní činností: 

a) Organizování a zajišťování aktivizačních, komunitních služeb a integračních aktivit (např.: 
rodičovské skupiny, kluby, pobyty, tábory, jednorázové akce aj.). 

b) Poskytování doplňkových, terapeutických a dalších činností vedoucích k naplnění cílů.  

c) Pořádání osvětových akcí, které upozorňují na nedostupnost vhodných sociálních a 
navazujících služeb pro lidi s PAS a problémovým chováním a s ní souvisejícími dopady na 
situaci rodin.  

d) Účast v pracovních skupinách či poradních orgánech na regionální či celostátní úrovni ve 
snaze dosáhnout zlepšení podpory sociálních a navazujících služeb pro lidi s PAS.  

e) Pořádání přednášek, promítání 

f)  veřejných debat či vzdělávacích akcí o problematice života lidí s PAS a problémovým 
chováním.  

3. Spolek může naplňovat svůj účel i vedlejší hospodářskou činností, jejíž zisk bude využit na 
hlavní činnost spolku.  

4. Spolek naplňuje své cíle i takovou činností, akcemi a aktivitami, které se z objektivních důvodů 
netýkají všech členů, jsou však v souladu se zájmy a záměry spolku. 

5. Spolek je oprávněn zakládat samostatně, nebo s dalšími účastníky, podnikatelské a 
nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.  

IV. 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát každá svéprávná osoba starší 18ti let, která souhlasí s cíli a účely 
spolku.  

2. Žádost o členství přijímá a o členství rozhoduje valná hromada spolku na základě písemné 
nebo elektronické přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení žadatele o členství, 
adresu trvalého bydliště, datum narození, platné kontaktní údaje, datum podání přihlášky.  

3. Valná hromada spolku o přijetí člena rozhoduje na svém nejbližší schůzi po podání přihlášky.  

4. Členství vzniká dnem přijetí člena a dokládá se zápisem valné hromady. Každý nový člen hradí 
členský příspěvek, který je splatný do 30 dní od vzniku členství.  

5. Členství spolku zaniká:  

a) písemným oznámením o rezignaci člena spolku; 

b) úmrtím člena spolku; 

c) zánikem spolku; 

d) ukončením členství rozhodnutím valné hromady, jestliže člen závažně a opakovaně porušil 
stanovy spolku nebo jednal tak, že vážně porušil zájmy spolku.  

 

6. Spolek vede seznam členů v elektronické formě. V seznamu členů vede tyto údaje:  
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a) příjmení a jméno; 
b) datum narození; 
c) trvalé bydliště; 
d) kontaktní údaje. 

V. 

Práva a povinnosti členů spolku 

1. Člen spolku má právo zejména: 

a) účastnit se veškeré činnosti spolku; 
b) být volen a volit do orgánu spolku; 
c) být informován o činnosti spolku a hospodaření spolku; 
d) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

 

2. Člen spolku je povinen: 

a) dodržovat stanovy a vyvíjet činnost v souladu s cíli spolku; 

b) hájit zájmy a práva osob s PAS a problémovým chováním; 

c) informovat spolek o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech týkajících se předmětu 
činnosti spolku; 

d) řádně vykonávat svěřené funkce; 

e) hradit členské příspěvky 

f) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce. 

 

VI. 

Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 

A. Valná hromada 

B. Předseda 

C. Kontrolor 

2. Předseda a kontrolor je volen z řad členů valné hromady na dobu 3 let.  

3. Je-li členem voleného orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu 
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.  

 

A. Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším a výkonným orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. 
Zasedání valné hromady svolává předseda dle potřeby, nejméně však 1x do roka.  

2. Valná hromada je usnášení schopná je-li přítomna alespoň ½ členů spolku. Přijímá rozhodnutí 
nadpoloviční většinou zúčastněných.  

3. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti spolku.  
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4. Do působnosti valné hromady náleží: 

a) Schvaluje stanovy spolku a jejich změny. 

b) Schvaluje jednací řád valné hromady a dalších vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání 
nesvěří valná hromada jinému orgánu spolku. 

c) Schvaluje výši členských příspěvků a ostatních příspěvků, stanovuje lhůty k jejich splatnosti. 

d) Volí a odvolává předsedu spolku a kontrolora spolku.  

e) Rozhoduje o vyloučení člena spolku. 

f) Rozhoduje o přijetí nových členů. 

g) Schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období. 

h) Schvaluje rámcový plán a rozpočet spolku pro příští období.  

i) Rozhoduje o fúzi spolku. 

j) Rozhoduje o zrušení spolku. 

k) Schvaluje členství spolku v jiné organizaci.  

l) Rozhoduje o dalších otázkách, které jí budou předloženy k rozhodnutí jiným orgánem 
spolku. 

5. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za 
účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů spolku. 

6. Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada do 15 minut po oznámeném termínu zahájení 
jejího jednání, ukončí předseda spolku, případně jiný člen, kterého valná hromada při 
zahájení zvolí, zasedání valné hromady a zahájí zasedání náhradní valné hromady s totožným 
programem. Na program náhradní valné hromady nelze zařazovat další v původním 
programu řádné valné hromady neuvedené body jednání. Při náhradní valné hromadě je pro 
přijetí usnesení třeba nadpoloviční většiny přítomných členů při současném dodržení pravidla 
dle odst. 2 věty první tohoto článku.   

7. V případě nebezpečí z prodlení může volený kolektivní orgán rozhodovat hlasováním „per 
rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda 
nebo místopředseda orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato 
dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je  

8. dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” 
podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o 
rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.  

9. Jednání valné hromady se mohou členové spolku zúčastnit i s využitím technických 
prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání. 

10.  Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení.  Není-li 
to možné, vyhotoví jej ten, kdo zasedání předsedal, nebo koho tím pověřila valná hromada. 

11. Zápis a usnesení podepisuje předseda spolku, v jeho nepřítomnosti ten, kdo předsedal valné 
hromadě. Usnesení zároveň podepisuje ověřovatel zápisu, kterého v úvodu svého jednání 
valná hromada určí. 
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B. Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku. 

2. Předseda zastupuje spolek navenek samostatně ve všech jeho záležitostech. 

3. Do působnosti předsedy náleží vše, co stanovy, právní předpisy nebo rozhodnutí orgánu 
veřejné moci nesvěří do působnosti jiného orgánu spolku. 

4. Funkční období předsedy je tříleté.  Opakovaná volba je možná. 

5. Do působnosti předsedy spolku spadá:  

a) Zpracovává a předkládá valné hromadě výroční zprávy a zprávy o hospodaření spolku za 
minulé období. 

b) Zpracovává a předkládá valné hromadě rámcový plán činnosti a návrh rozpočtu na příští 
období. 

c) Svolává valnou hromadu spolku. 

d) Rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti spolku v období mezi 
zasedáním valné hromady. 

e) Plní další úkoly, které mu uloží valná hromada spolku. 

 

C. Kontrolor 

1.  Kontrolor je kontrolní individuální volený orgán.  Jeho funkční období je 3 roky.  Opakovaná 
volba je možná. 

2. Do působnosti kontrolora spolku spadá: 

a) Kontroluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku. 

b) Dohlíží na to, zda spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony.  

c) Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů spolku týkající se činnosti spolku a kontroluje 
tam obsažené údaje. 

d) Svolává mimořádné jednání valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy spolku. 

 

VII. 

Členské příspěvky 

1. Výši členských příspěvků stanovuje a mění valná hromada spolku. Ke stanovení výše členských 
příspěvků se vyžaduje souhlas většiny členů přítomných na valné hromadě. 

2. Každá změna výše členských příspěvků musí být schválena alespoň 1 měsíc před datem, kdy 
má nová výše členských příspěvků nabýt účinnosti.  

3. Členské příspěvky jsou splatné ve lhůtě stanovené valnou hromadou. 
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VIII. 

Zrušení a zánik spolku 

1. O zrušení spolku může rozhodnout valná hromada při souhlasu nadpoloviční většiny všech 
členů spolku. 

2. V případě, že zrušením spolku nepřechází jeho případný majetek na právního nástupce, 
jmenuje valná hromada likvidátora, který vypořádá závazky a pohledávky spolku. Po ukončení 
likvidace likvidátor zajistí rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy spolku podle rozhodnutí 
valné hromady, pokud likvidátor nepostupuje podle následujícího odstavce. 

3.  Nabyl-li spolek dědictví nebo odkaz s podmínkou, doložením času nebo s příkazem, tato 
omezení likvidátor dodrží. Jestliže však spolek obdržel účelově vázané prostředky z veřejných 
rozpočtů, použije likvidátor tyto prostředky podle rozhodnutí orgánu, který je poskytl; 
obdobně likvidátor postupuje, jestliže spolek obdržel prostředky účelově vázané k dosažení 
veřejně prospěšného účelu. 

4. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. 

 

IX. 

Společná ustanovení 

1. Členství ve volených orgánech zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) rezignací, 

c) odvoláním, 

d) dohodou o ukončení členství v orgánu.  

2. Rezignuje-li člen voleného orgánu na svou funkci, skončí jeho členství v orgánu uplynutím 
dvou měsíců po doručení rezignace na adresu spolku, popř. sdělení rezignace do zápisu 
z jednání příslušného orgánu spolku.  

3. Je-li rozhodnutí valné hromady přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu 
odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je 
tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním 
zápisu z jednání orgánu.  

4. Člen valné hromady vykonává svou funkci osobně. 

5. Pro případ neúčasti na jednání valné hromady může její člen zmocnit jiného člena tohoto 
orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Jeden člen může zastupovat nejvýše 
jednoho člena valné hromady.  

X.  

Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s dary a dotacemi od jednotlivců, podnikatelských i nepodnikatelských 
subjektů, územních samospráv, státu a EU.  

2. Spolek dále hospodaří s prostředky, získanými vzděláváním a školením v tématech, která 
přímo souvisí s cíli spolku.  
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3. Spolek může vydávat publikace a vzdělávací či osvětové materiály v tématech, která 
přímo souvisí s cíli spolku.  

4. O hospodaření spolku je vedena předepsaná evidence.  

5. Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku.  

6. Spolek může spolupracovat s jinými fyzickými i právnickými osobami, které mají podobný 
cíl své činnosti, a to formou finanční nebo materiální spoluúčasti na společných akcích 
nebo akcích jiných osob.  

7. Zdroje příjmů spolku tvoří zejména:  

a) Příspěvky členů spolku, pokud o tom rozhodne valná hromada 

b) Vlastní hospodářská činnost 

c) Dotace, subvence, dary  

 

XI. 

Závěrečné ustanovení 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou dne 4.10.2020  

 

 

Datum:  

        

              
   

Předseda spolku Rodinné centrum Podané srdce z.s.:  

 

 

 


