Stanovy spolku Dětské srdíčko – od 1.1.2014

Stanovy spolku
Čl. 1
Název a sídlo
Název:
(dále jen „spolek“)
Sídlo:

Dětské srdíčko
Větrná 288, 285 06 Sázava
Úprava stanov

Tyto stanovy byly upraveny na základě nového občanského zákoníku 89/2912. S platností od 1.1.
2014 se pojem “občanské sdružení” mění na “spolek”
Čl. 1a
Logo a propagace
Logo, slogan a propagace spolku a jejich používání je dáno grafickým manuálem. Logo podléhá
autorským právům. Musí být používáno ve stanovené formě a barvách, bez deformací, grafických či
textových úprav. Musí být použito jen za účelem propagace spolku. K použití loga či názvu spolku ve
spojitosti s jinými akcemi musí dát souhlas rada spolku.
Čl. 2
Statut spolku
Spolek je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu – výměny zkušeností
rodičů dětí postižených srdeční vadou. Spolek je právnickou osobou.
Čl. 3a
Hlavní cíl činnosti spolku
Cílem spolku je:
1. Především vzájemná výměna zkušeností a podnětů rodičů dětí trpících srdeční vadou –
a to zejména formou příspěvků a diskuzí na internetových stránkách www.detskesrdicko.cz
2. Propagovat sdružení a jeho činnost tak, aby se do výměny zkušeností zapojilo co nejvíce
rodičů dětí se srdečními vadami (dále také: „postižených dětí“) v maximálním rozsahu
3. Získávání prostředků pro pomoc dětem formou prodeje placek spolku, propagačních
předmětů či dražbou darů na dobročinných akcích
4. Vést databázi dětí se srdeční vadou za účelem usnadnění výměny zkušeností rodičů těchto
dětí
Čl. 3c
Využití získaných prostředků
•
•
•
•

O využití prostředků rozhoduje rada spolku, ale v případě použití členských příspěvků a
některých konkrétních případech budou členové spolku osloveni k vyjádření a případnému
hlasování či názoru o použití prostředků
Poskytování prostředků nebude suplovat činnosti jiných zařízení, které to mají pro daný
případ ve své náplní (pojišťovny, nemocnice, sociální dávky apod.)
Finanční prostředky budou poskytovány především tam, kde na ně není právní ani jiný
nárok a dětem jejich poskytnutí pomůže
Finanční prostředky budou poskytovány v závislosti na výši konta podle úvahy především
tak, aby pomohly co největší skupině dětí:a jejich rodičů
o například k úhradě či doplatku některých procedur v lázeňském zařízení, které bude
spolek zajišťovat
o k úhradě poradenských služeb lékařů, právníků apod.
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k úhradě nákladů potřebných pro zajištění činností souvisejících bezprostředně
s činností spolku (například vedení účetnictví a agendy, cestovné, propagace, služby
jiných subjektů apod.)
o je možné prostředky použít do konkrétního nemocničního zařízení – především na
konkrétní účel
Není cílem získávat prostředky pro jednotlivce, ale ve zcela výjimečných případech mohou
být jednotlivcům poskytnuty.
Na poskytnutí příspěvků i služeb spolku není žádný právní nárok
Příjem a čerpání prostředků budou vedeny tak, aby byly transparentní
o

•
•
•

Čl. 4
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli spolku. Osoby mladší 18 let (postižené děti) jsou zastupovány jejich rodiči.
2. Členství je řádné nebo čestné
3. Z podstaty náplně spolku (viz čl. 3) není členství podmínkou fungování spolku
4. Řádní členové spolku mohou mít oproti nečlenům výhody vyplývající z náplně a cílů spolku
5. O přijetí za řádného člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.
Rada může po novém členovi požadovat dodání potvrzení o věrohodnosti přihlášky (např.
kopii průkazu ZTP dítěte či jeho diagnózu). Všechny tyto informace nebudou poskytnuty třetí
straně ani zveřejněny, vyjma informací v databázi na internetu, které uživatel sám pro tento
účel vloží.
6. Členství vzniká:
• dnem přijetí za člena.
• Úhradou členského příspěvku, jehož výši stanoví rada pro dané období, obvykle
kalendářní rok
7. Členství zaniká:
• vystoupením člena písemným oznámením radě,
• úmrtím člena,
• u právnické osoby jejím zrušením,
• zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
• zánikem spolku.
8. Dokladem členství je písemné či mailové potvrzení vydané radou spolku
9. Na členství není žádný nárok. Statutární orgán může příjem členů bez udání důvodu
pozastavit nebo zrušit
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
Člen spolku má právo:
• Využívat výhod plynoucích z členství ve spolku
• účastnit se jednání členské schůze,
• volit orgány spolku, pokud to bude vyžadovat náplň
• být volen do orgánů spolku, budou-li takové orgány vytvořeny
• obracet se na orgány spolku s podněty a oprávněnými stížnostmi a žádat o jejich
vyjádření
Člen má povinnost zejména:
• dodržovat stanovy spolku,
• aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
• platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
Čl. 6
Orgány spolku
Orgány spolku jsou (podle § 243 OZ):
1. statutární orgán
a. statutárním orgánem je předseda spolku (§ 244)
2. nejvyšší orgán
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a. nejvyšší orgán je shodný se statutárním orgánem
Čl. 6a
Funkční období volených orgánů (§ 246)
Funkční období volených orgánů je na dobu neurčitou
Čl. 7
Statutární orgán (§ 243, 244 OZ)
1. Tvoří osoby oprávněné jednat za právnickou osobu
2. Statutární orgán volí nejvyšší orgán spolku (§ 244 OZ)
Čl. 8
Členská schůze (§ 248 – 255)
1. Řídí se zákonem podle § 248 - 255 odst. 3 OZ – zejména:
a. Členskou schůzi svolává statutární orgán spolku nejméně jednou za rok, nebo pokud
o to požádá alespoň třetina členů spolku nebo kontrolní orgán spolku.
b. Každý člen spolku má právo se zúčastnit zasedání členské schůze a dostat na něm
vysvětlení záležitostí spolku, které se týká předmětu zasedání.
c. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku
d. Usnesení se přijímají většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen má jeden
hlas. Do 30 dnů od ukončení zasedání musí být o něm vyhotoven zápis a každý člen
smí do zápisů nahlížet.
e. Pokud členská schůze na svém zasedání není usnášeníschopná, může svolavatel
svolat náhradní zasedání, na němž může být usnesení přijato za účasti libovolného
počtu členů, nestanoví-li stanovy jinak.
Čl. 9
Nejvyšší orgán spolku (§ 247)
1. (1) určuje hlavní zaměření činnosti spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek
hospodaření spolku, hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhoduje o zrušení
spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
2. Nejvyšším orgánem spolku je shodný se statutárním orgánem.
Čl. 10
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b. členské příspěvky,
c. dotace a granty
3. Za hospodaření spolku odpovídá statutární orgán a nejvyšší orgán
Čl. 11
Zánik spolku
Spolek zaniká:
1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí nejvyššího
orgánu,
2. rozhodnutím Ministerstva vnitra.
3. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně nejvyšší orgán o způsobu
majetkového vypořádání.
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Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Složení orgánů je shodné s dosavadním složením v době změny občanského sdružení na
spolek
2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
3. Pokud není ve stanovách uvedeno, platí ustanovení dané platným zákonem

V Sázavě dne 2.1.2014

Upravil předseda spolku:
Radek Tupý
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