
STANOVY SPOLKU

Od dětství ke štěstí, z.s.

HLAVA PRVNÍ

Základní ustanovení 

§ 1

1) Název spolku zní :  Od dětství ke štěstí, z.s.

Sídlem spolku je : Olomouc, 

Doba trvání spolku

§ 2

Spolek je založen na dobu neurčitou. 

HLAVA DRUHÁ

Účel a činnost spolku

§ 3

Účel spolku je :

Vzdělávání dětí, žáků a dospělých.

Rozvoj všech gramotností, znalostí, dovedností, kompetencí, včetně rozvoje osobnosti.

Prevence sociálně patologických jevů včetně šikany, různorodé diskriminace a kriminality

Terapeutické práce včetně práce s delikventy

Začlenění dětí i dospělých s hendikepem do běžného života

Rodinná politika, sladění rodinného a pracovního života, uplatnění na trhu práce, aktivní stáří

Environmentální výchova, rozvoj ekologických aktivit a zdravého životného stylu

Volnočasové aktivity, pořádání kulturních a sportovních akcí

Flora a fauna kolem nás, související studie a péče. 

Návrat k tradicím a trvalým hodnotám společnosti

Rozvoj kreativního průmyslu, vědy, vývoje a výzkumu s ohledem na širší souvislosti

Občanská aktivita, zodpovědnost a morálka

Zdravotnická osvěta a prevence, ošetřovatelská a pečovatelská činnost   

Bezpečnost silničního provozu, dopravní výchova a osvěta

Průzkumy, analýzy, statistiky a poradenská činnost. 

Poradenská a jiná podpora jiným subjektů.

§ 4
Vedlejší činnost spolku

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
b)  Péče o dítě do tří let věku v denním režimu,
c)  Hostinská činnost
d) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 



HLAVA TŘETÍ

Práva a povinnosti členů vůči spolku 

§ 5

Členy spolku se mohou stát fyzické a právnické osoby, které splní další podmínky dle těchto 

stanov. 

Seznam členů

§ 6

1) Spolek vede seznam členů ve smyslu občanského zákoníku, který je k nahlédnutí v 
písemné formě v sídle spolku.

2) Za správnost vedení seznamu členů odpovídá předseda spolku, který je oprávněn provádět 
v takovém seznamu zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku.

3) Do seznamu členů se zapisují následující údaje:
a) Jméno a příjmení, u právnických osob její název včetně právní formy,
b) bydliště, u právnických osob její sídlo,
c) datum narození, u právnických osob identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
d) datum vzniku, případně zániku členství ve spolku.

Vznik členství

§ 7

1) Zájemce o členství svou vůli stát se členem spolku projeví odesláním písemné přihlášky
předsedovi spolku.

2) Předseda spolku je povinen přijmout každou žádost o členství a předložit ji na nejbližším
jednání členské schůzi.

3) Předseda spolku na základě přezkoumání podané žádosti o členství rozhodne na základě 
rozhodnutí členské schůze o přijetí nebo nepřijetí za člena spolku. O této skutečnosti 
zájemce o členství písemně vyrozumí ve lhůtě třiceti dnů ode dne rozhodnutí členské 
schůze. Nepřijatá žádost o členství může být opětovně předložena členské schůzi k 
projednání až po uplynutí jednoho roku ode dne jejího zamítnutí.
                                                                     

Zánik členství

§ 8

Členství ve spolku zaniká :

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného předsedovi spolku , 
a to momentem jeho doručení,

b) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze pro závažné porušení povinnosti 
vyplývající z členství, a pokud v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě ze 
strany spolku; 

c) ztrátou způsobilosti být členem spolku,
d) zánikem právnické osoby,
e) zánikem spolku, 
f) nezaplacením členského příspěvku, je-li takový příspěvek vyměřen, ani dodatečně po 

písemné výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.



Práva a povinnosti členů

§ 9

1) Mezi práva člena patří zejména:
a) aktivně se zúčastnit činnosti spolku,
b) volit a být volen do orgánů spolku,
c) předkládat návrhy a podněty orgánům spolku
d) požadovat vysvětlení k nejasnostem v činnosti spolku na jeho orgánech.

e) účastnit se zasedání Členské schůze
2) Mezi povinnosti člena patří zejména:

a) dodržovat stanovy spolku a počínat si v souladu s jeho základními cíli,
b) podílet se na činnosti spolku, hájit a prosazovat jeho zájmy a dobré jméno,
c) chránit majetek spolku,
d) platit stanovené členské příspěvky, jsou-li vyměřeny.
e) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,
f) účastnit se zasedání Členské schůze a orgánů Spolku, jichž je členem a 
g) respektovat a plnit úkoly určené orgány Spolku zadané za účelem dosažení cílů 

Spolku.

HLAVA ČTVRTÁ

Orgány spolku

§ 10

Orgány spolku jsou:
a) Členská schůze,
b) Předseda spolku,

Členská schůze

§ 11

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a do její působnosti náleží zejména:
a) určovat hlavní zaměření činnosti spolku,
b) rozhodovat o změně stanov spolku,
c) schvalovat výsledek hospodaření spolku,
d) hodnotit činnost dalších orgánů spolku a jejich členů,
e) rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
f) schvalovat výroční zprávu spolku,
g) volit předsedu spolku,
h) schvalovat úkoly a cíle Spolku pro příslušné období,
i) určovat zda, v jaké výši a pro jaké období jsou vyměřeny členské příspěvky, včetně 

jejich splatnosti,
j) rozhodovat o zrušení členství.

2) Členskou schůzi svolává předseda spolku alespoň jedenkrát do roka. Předseda spolku 
svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li předseda 
spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kde podnět 
podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

3) Zasedání členské schůze se svolává vhodným způsobem ve lhůtě nejméně patnáct dnů 
před jeho konáním a to zpravidla v místě a časem obvyklém pro takové zasedání tak, aby 
co nejméně omezovalo možnost členů se jej zúčastnit. Z pozvánky musí být zřejmé místo, 
čas a pořad zasedání.

4) Členská schůze je schopna se usnášet za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. 



Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden 
hlas.

5) Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 
hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o výši členských příspěvků, o změně 
Stanov a o zrušení Spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech 
členů Spolku.

6) Hlasování Členské schůze může být provedeno tajně, navrhne-li to před hlasováním 
některý z přítomných členů Spolku a vysloví-li s tím Členská schůze souhlas.

7) Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Zasedání zpravidla 
řídí Předseda. 

8) Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení.
Každý člen může nahlížet do zápisu v sídle spolku.

Předseda spolku

§ 12

1) Předseda spolku je statutárním orgánem, zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem. 
Jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu Spolku připojí svůj podpis. 

2) Předseda spolku je volen a odvolávám členskou schůzí.
3) Předseda spolku přijímá zaměstnance Spolku do pracovního poměru.
4) Předseda spolku se podílí na řešení běžných záležitostí Spolku. 
5) Předseda spolku je odpovědný za plnění svých rozhodnutí členské schůzi.
6) Funkce předsedovi spolku zaniká: 

a) úmrtím
b) písemným odstoupením 
c) zánikem členství ve Spolku
d) zánikem Spolku

HLAVA PÁTÁ

Zásady hospodaření

§ 13

1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2) Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) dotace a granty,
c) příjmy z činností při naplňování cílů Spolku 
d) členské příspěvky (pokud jsou vyměřeny).

3) O svém hospodaření vede spolek zákonem stanovené účetnictví. Vedením účetnictví může 
pověřit jinou osobu.

4) Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku, který předkládá Členské schůzi zprávu 
o hospodaření včetně účetní závěrky.

5) Hospodaření se uskutečňuje podle návrhu ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.
6) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Zánik Spolku

§ 14

1) Spolek zaniká na základě rozhodnutí Členské schůze:
a) dobrovolným rozpuštěním 



b) fúzí s jiným Spolkem.
2) Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, postupuje se při likvidaci v souladu se 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

HLAVA ŠESTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení 

§ 15

1) Záležitosti, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a právním řádem České republiky. 

2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení ustavující členskou schůzí.


