
 

Stanovy spolku 
 

Článek I. – Úvodní ustanovení 
 

Název spolku: 
Spolek přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín 
 
Sídlo spolku: 
Na Honech III 4925, 760 05 Zlín 
(dále jen spolek) 
 
 

Článek II. – Právní postavení spolku 
 

1. Spolek je dobrovolný – sdružující členy na základě společného zájmu. 
2. Spolek je právnickou osobou. 

 
 
 

Článek III. – Cíl činnosti spolku 
 
Cílem spolku je: 

 
1. Organizace mimoškolní činnosti členů spolku a jejich přátel v oblasti kulturní a 

sportovní. 
2. Organizování ozdravných pobytů pro členy spolku. 
3. Osvětová činnost pro veřejnost v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením. 
4. Získávání finančních prostředků pro školní a mimoškolní aktivity členů spolku. 
 
Za tímto účelem spolek zajistí: 

 
1. Formou projektů, grantů a prodejních výstav bude sdružení usilovat o získávání 

finančních prostředků k podpoře spolkových aktivit členů a k dovybavení instituce 
potřebnými speciálními pomůckami. 

2. Spolek zajišťuje propagaci všech aktivit v tisku, médiích a na webových stránkách tak, 
aby byla zajištěna pravidelná informovanost veřejnosti o daných aktivitách.  

3. Spolek bude při získávání finančních prostředků úzce spolupracovat s 
podnikatelskými subjekty. 

 
 
                                                                 Článek IV. – Členství 
 

1. Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které 
souhlasí se stanovami a cíli spolku. 

2.  O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku. 



3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 
4. Zánik členství:  

 
a) Vystoupením člena písemným oznámením 
b) Úmrtím člena 
c) U právnické osoby jejím zrušením 
d) Zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze 
e) Zánikem spolku 
 
 

                                                         Článek V. – Práva a povinnosti členů 
   

1. Člen má právo zejména 
a) Podílet se na činnosti spolku 
b) Volit do orgánu spolku 
c) Být volen od 18 let do orgánu spolku 
d) Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich 

vyjádření 
e) Být včas informován o konání členské schůze spolku (nejméně 14 dní před 

termínem konání) 
 

2. Člen má povinnosti zejména: 
a) Dodržovat stanovy spolku 
b) Aktivně se podílet na plnění cílů spolku 
c) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku 
d) Platit pravidelně členské příspěvky. O prominutí zaplacení členského 

příspěvku nebo čestném členství rozhoduje výbor na základě návrhu 
některého z členů.  

 
 
 
                                                         Článek VI. – Orgány spolku 

 
Orgány spolku jsou: 
 

a) členská schůze  
b) statutární orgán - výbor 
c) kontrolní komise 

 
 

                                                         Článek VII. – Členská schůze 
 

1. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku. 
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. 
3. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby – nejméně však 1 x ročně. 
4. Výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku. 
5. Členská schůze zejména: 



a) Rozhoduje o změnách stanov spolku 
b) Schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku,  

roční uzávěrku v hospodaření 
c) Schvaluje rozpočet a příspěvky členů 
d) Volí na dobu tří let členy výboru a kontrolní komise 
e) Rozhoduje o zrušení členství 
f) Rozhoduje o zrušení spolku. 

 
6. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů. 

Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku, o zrušení spolku 
rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech 
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

 
Článek VIII. – Výbor 
 

1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá a je volen 
přímo členskou schůzí. 

2. Výbor má sedm členů. 
3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. 
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4 x ročně. 

 
 
 

5. Výbor zejména: 
a) Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru 
b) Koordinuje činnost spolku 
c) Svolává členskou schůzi 
d) Zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze 
e) Rozhoduje o přijetí za člena spolku 
f) Navrhuje způsob použití finančních prostředků. 

6. Předseda a místopředseda výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem, 
každý z nich jedná samostatně. 

7. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna většina jeho členů. 
8. Výbor rozhoduje většinou přítomných členů. 
9. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde 

usnášení schopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor. 
 

Článek IX. – Kontrolní komise 
 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá 
členské schůzi.  

2. Kontrolní komise má tři členy. 
3. Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na 

zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 
1 x ročně. 

4. Pro zasedání členské schůze vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí 
a kontrolní činnosti. 



                                            Článek X. – Zásady hospodaření 
 

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

a) Příspěvky členů 
b) Dary a příspěvky fyzických a právnických osob 
c) Výnosy majetku 
d) Příjmy z činností při naplňování cílů spolku 
e) Prostředky z realizovaných projektů a grantů 
f) Výtěžky z pořádaných kulturních, společenských, sportovních a 

vzdělávacích akcí a veřejných sbírek. 
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi 

zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky. 
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí. 

 
 
Článek XI. – Zánik spolku 

       
1. Spolek zaniká: 

a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí 
členské schůze 

b) Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR 
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o 

způsobu majetkového vypořádání. 
 
 

Článek XII. – Závěrečné ustanovení 
    

1. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností 
na poli vědy, kultury, politiky, školství a jiné, které souhlasí a podporují cíle spolku. 

2. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád 
spolku. 

3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na orgán státní správy 
s peticemi. 

 
 
 
Ve Zlíně 25. 10. 2017 Mgr. Ladislava Bednářová, předseda 
   Miroslava Münsterová, místopředseda 
   Jitka Vlčková, člen 
   Libuše Malinová, člen 
   Mgr. Dagmar Dědková, člen 
                                       Mgr. Pavel Stuchlík, člen 
                                       Mgr. Lenka Špiessová, člen 


