Úplné znění stanov spolku po změně ze dne 14' 1o.2016

Stanovy spolku
VIDA z. s.
Preambule _ účelspoIku
VlDA z. s. je spolek založený za Účelem smysluplného vyuŽíváníosobní zkušenosti s duševním
onemocněním v pomoci stejně handicapovaným lidem, jejich rodinným příslušníkůma blízkým i
širokéveřejnosti a podpory rozvoje uŽivatelského hnutí psychiatrické péčea procesu
destigmatizace osob s duševním onemocněním.
Naše motto: ,,KOMU JE RADY, TOMU JE

PoMocl'

čl. l

Úvodní ustanovení

. VlDA

z. s. (dále jen ,,spolek") byl zaloŽen jako občanskésdruŽení dle zákona č. 83/1990 Sb.'
o sdruŽování občanŮ ve znění pozdějších předpisů a od 1 . 1' 2014 se povaŽuje za spolek ve
smyslu ustanovení s 214 a násl. zákona č' 8912012 Sb., občanský zákoník.
1

2. Spolek je dobrovolné, nezávislé sdruŽení osob vytvořené na základě jejich společnéhozájmu
vyjádřeného účelemspolku.

Čl. ll
Název a sídlo spolku
Název spolku: VlDA z. s.
Sídlo: Praha

čl. ul

Působnost spolku
Spolek působína celém Území Českérepubliky

čt. lv
Činnost spo!ku
Spolek naplňuje svůj účelrealizaci souboru činností,samostatných nebo i vzájemně
provázaných, a to zejména:
a) organizování kulturních a společenských akcí nekomerčníhocharakteru;
b) poskytování sociálních sluŽeb a dalšíchintegračních,rehabilitačnícha vzdělávacích
programů pro osoby s duševnímonemocněním a/nebo zdravotním postiŽením;
podpora
c)
výchovy avzdělávání veřejnosti v oblasti duševního zdraví a péčeo duševně
nemocné;

d) poskytování poradenstvív oblasti

e)

0

integrace (zaměstnávání, bydlení, vzdělávání apod.)
osob se zdravotním postiŽením, zejména duševním onemocněním;
podpora hnutí uŽivatelů psychiatrické péčea jeho rozvoj;
podpora úsilío destigmatizaci osob s duševnímonemocněním.

Čl. v

Členswíve spotku

1.

Členstvíve spolku je dvojího druhu:
a) řádné členství,
b) členstvípříznivce.
Clenem spolku se můŽe stát fyzická osoba starší18 let nebo právnická osoba, která má
zájem podílet se na činnosti spolku a napomáhat jeho rozvoji.
Uchazeč o členstvímusí podepsat a podat spolku členskou přihlášku, v níŽ uvede k jakému
z druhů členstvíuvedených v odst. 1. se hlásí a prohlásí, Že:
plně podporuje účela zásady spolku;
bere na vědomí svá členská práva',
se zavazuje plnit své člensképovinnosti.

2. "
3.

-

4.

p Rřijetíza člena spolku rozhoduje

na základě písemnépřihlášky předsednictvo.

Clenství ve spolku vzniká dnem rozhodnutí předsednictva o přijetíza člena spolku, a to
členstvítoho druhu, k jakému se člen přihlásil svou přihláškou. Rádný člen je povinen
zaplatit členský příspěvek na daný rok max. do 2 měsícůod rozhodnutí o přijetí.
o Dokladem o členstvíjepotvzení o členstvívydané předsednictvem.
7 Členstvízaniká:
a) vystoupením člena ze spolku (písemným oznámením doručeným spolku);
b) úmrtímčlena, jde-li o fyzickou osobu nebo zrušením,jde-li o právnickou osobu;
c) vyloučenim ze spolku na základě rozhodnutí valné hromady (vyloučením);
e) zánikem spolku.
8. Členstvívespolku nezaniká nezaplacením členskéhopříspěvku. V případě, Že řádný člen
spolku nezaplatí ve dvou po sobě jdoucích letech členský příspěvek ani do šesti měsícůpo
splatnosti příslušnéhočlenskéhopříspěvku, měníse prvním dnem následujícího
kalendářního roku jeho řádné členstvína členstvípříznivce'
9' Členstvípříznivce se včasným zaplacením členskéhopříspěvku na daný kalendářní rok
mění na řádné členstvíve spolku.
10' o zániku členstvívespolku dle bodu 7. c) rozhoduje valná hromada nadpolovičnívětšinou
přítomných členů.Důvodem k vyloučeníčlena ze spolku můŽe být zejména dlouhodobý
nezájem člena o činnost spolku nebo porušování povinností člena spolku.
11. Návrh na vyloučeníčlena ze spolku můŽe podat kterýkoliv člen spolku. Návrh musí být
doručen do sídla spolku' Návrh musíbýt podán písemně a musí být odůvodněn. Návrh,
ktený nemá všechny náleŽitosti, můŽe předsednictvo odmítnout, pokud nebyl doplněn ani
v dodatečnélhůtě k tomu poskytnuté' Návrh na vyloučeníčlena ze spolku předloŽí
předsednictvo valné hromadě k projednánía rozhodnutí na nejbliŽším zasedání. Člen
spolku, kteý má být na základě podaného návrhu vyloučen, musí být o přijetí návrhu
předsednictvem informován do 14 dnů ode dne jeho doručenía musí dostat moŽnost se
k podanému návrhu vyjádřit nejpozději na zasedání valné hromady, která o jeho vyloučení
rozhoduje. o vyloučeníčlena ze spolku hlasuje valná hromada tajně.
12. Spolek vede seznam svých členů.Seznam členůspolku není zveřejněn a je přístupný
pouze členůmpředsednictva.
13. Vedeníseznamu členůzajišťuje předsednictvo, a to v elektronické podobě.
14. V seznamu jsou o členovi zapsány tyto údaje: u fyzické osoby jméno a příjmení, datum
narození, místo pobytu (popř. i adresa trvalé-ho bydliště, pokud se od místa pobytu liší),emailová adresa, u právnické osoby název,lČo, sídlo, jméno osoby zastupující právnickou
osobu ve spolku (zástupce), e-mail zástupce'..'
5.

cl. vt

Práva a povinnosti členů

t. Řaony člen má

a) právo:
být informován o činnosti spolku a jeho hospodaření;
účastnitse všech akcí pořádaných spolkem;
účastnitse valné hromady spolku a hlasovat na ní;
volit a být volen do orgánů spolku;
obracet se na orgány spolku s podněty a stíŽnostmi a žádat o jejich vyjádření.

-

b) povinnost:

-

jednat v souladu se stanovami a dalšímivnitřními předpisy spolku;
jednat v souladu se zaměřením a účelemspolku a aktivně se podílet na plnění
účeluspolku, přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci;
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
platit ročníčlensképříspěvky ve lhůtě nejpozději do 31.3, (ledaŽe členstvíčlena
vzniklo po tomto datu, pak platí lhůta uvedená v ustanovení ěl. V. odst. 5. věta
druhá).

z. Člen - Příznivec má

a) právo:
být informován o činnosti spolku a jeho hospodaření;
účastnitse všech akcí pořádaných spolkem;
Účastnit se valné hromady spolku bez moŽnosti hlasovat (s hlasem poradním)
obracet se na orgány spolku s podněty a stíŽnostmi a Žádat o jejich vyjádření.

-

;

b) povinnost:

-

jednat v souladu se stanovami a dalšímivnitřními předpisy spolku;
jednat v souladu se zaměřením a účelemspolku a aktivně se podílet na plnění
účeluspolku, přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci.

čl. vll
orgány spolku
orgány spolku jsou:

a) valná hromada,
b) předsednictvo,

c) předseda,
d) kontrolníkomise'

Čl. vlll
Valná hromada

1.
2.

3'
4.

Valná hromada je nejvyššímorgánem spolku.
Valnou hromadu tvoří všichni členovéspolku. Členovéspolku, kteříjsou právnickými
osobami, vykonávají svá práva jedním zmocněným zástupcem.
Valnou hromadu svolává předseda nejméně jedenkrát ročně. Předseda svolá vatnou
hromadu také na Žádost předsednictva, kontrolní komise nebo požádá-li o to nejméně
jedna třetina členů,v tom případě nejpozději do 30-ti dnů.
Písemnou pozvánku na zasedáníValné hromady s programem zasedání rozešle předseda
všem členůmspolku nejpozději 30 dní přede dnem konánívalné hromady.

5.

Valná hromada zejména:
a) schvaluje změny stanov spolku;
b) schvaluje úkoly a plán činnosti spolku na dalšíobdobí, schvaluje výročnízprávu
spolku, ročníÚčetnízávěrku, zprávu o hospodaření a schvaluje vypořádání
hospodářského výsledku spolku
c) schvaluje výši, splatnost a způsob platby členských příspěvků;
d) volíčlenypředsednictva a kontrolní komise;
e) rozhoduje o zrušení spolku, jmenuje likvidátora a rozhoduje o naloŽení s
likvidačn ím zůstatkem
rozhoduje o dalšíchzáleŽitostech spolku, jejichŽ rozhodovánísi vyhradí.
Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpolovičnívětšiny řádných členů
spolku, neurčí-lityto stanovy pro některá rozhodnutíjinak. K přijetí usnesení valné hromady
je třeba souhlas nadpolovičnívětšiny přítomných řádných členůspolku' V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy' Hlas fyzické osoby se při hlasování započitávájedenkrát,
hlas právnické osoby se započítává třikrát. Usnášeníschopná valná hromada můŽe
usnesením doplnit původně plánovaný program zasedání o nové body, kromě rozhodování
o změně stanov a o zrušení spolku' Ke změně stanov a k rozhodnutí o zrušení spolku je
třeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných řádných členů.Pokud nenívalná hromada
usnášeníschopná ani 15 minut po plánovaném začátku zasedání, koná se 30 minut po
plánovaném začátku zasedání valné hromady náhradní zasedání valné hromady (dále jen
,,náhradnívalná hromada"). Náhradnívalná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti
jakéhokoliv počtu řádných členůspolku minimálně však jednoho' Náhradní valná hromada
můŽe projednat pouze záleŽitosti uvedené na programu původně svolané valné hromady'
;

6.

0

;

Čl. Ix. Předsednictvo

1.

2.
3.

4'
5.

6.

Předsednictvo je výkonným orgánem spolku, kteý za svou činnost odpovídá valné
hromadě.
Předsednictvo má nejméně 3 a nejvíce 5 členů.Členem předsednictva můŽe být zvolen
pouze řádný člen spolku' Cleny předsednictva volívalná hromada. Funkčníobdobíčlenů
předsednictva je pětileté. Funkce člena předsednictva vzniká zvolením a zaniká
odstoupením, odvoláním a uplynutím funkčníhoobdobí.
Členovépředsednictva volí mezi sebou předsedu a místopředsedu předsednictva (dále jen
,,předseda" a,,m ístopředseda").
Předsednictvo řídíčinnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady v souladu
s jejími usneseními.
Předsednictvo svolává k zasedání předseda nejméně dvakrát ročně. Předseda koordinuje a
řídíčinnost předsednictva. V nepřítomnostizastupuje předsedu místopředseda'
Předsednictvo zejména:
a) projednává a schvaluje strategii a plán činnosti a přehled úkolůspolku na další
období;
b) koordinuje a řídíčinnost spolku a plnění úkolův souladu s usnesením valné
hromady;
c) organizačně zajišt'uje konání zasedání valné hromady a zpracovává podklady pro
její rozhodování;
d) volía odvolává předsedu a místopředsedu předsednictva;
e) stanoví zásady hospodaření s finančnímiprostředky spolku;
navrhuje změny stanov spolku;
g) navrhuje výši, splatnost a způsob platby členských příspěvků;
h) vydává vnitřní předpisy spolku k řízeníjeho činnosti (nařízení, organizačnířád,
pracovní řád a další).
Předsednictvo je usnášeníschopné,je-li přítomna nadpolovičnívětŠina všech jeho členů.
KaŽdý člen předsednictva má jeden hlas. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou
hlasů přítomných členů.V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.

0

7.

8.

9.

Vnitřní předpisy spolku vydané předsednictvem jsou Účinnézveřejněním na webu spolku,
není-li ve vnitřním předpisu uvedeno jinak.
Předsednictvo můŽe rozhodovat také mimo zasedání v písemnéformě nebo s vyuŽitím
technických prostředků (dále jen ,,per rollam")' Při rozhodování per rollam zašle předseda
nebo místopředséda (dále jen ,,odesílatel") všem členůmpředsednictva materiály, o nichŽ
má předsednictvo rozhodnout, včetně formulace navrhovaného usnesení a stanovení lhůty
pro doručenírozhodnutí člena předsednictva odesílateli. Není-li stanoveno jinak je lhůta pro
rozhodnutí 10 dní. Materiál můŽe být doručen členovi předsednictva osobně,
prostřednictvím pošty, elektronickou poštou, popř. prostřednictvím jiného prostředku
komunikace na dálku. Člen předsednictva je povinen bez zbytečnéhoodkladu potvrdit
přijetí materiálů odesílateli. NavrŽené usnesenÍje přijato doručenímsouhlasu od
nadpolovičnívětšiny členůpředsednictva. Není-li doručeno rozhodnutí člena spolku
odesílatelive stanovené lhůtě, má se zato, že s navrŽeným usnesením nesouhlasí.
Usnesení předsednictva přijaté per rollam podepisuje odesílatel. Na nejbliŽším zasedání
předsednictva je předseda povinen podat předsednictvu zprávu o všech rozhodnutích
přijatých per rollam v mezidobÍ mezi zasedáními předsednictva.

čl. x

Předseda - statutární orgán

1.

2.
3.

Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná za spolek samostatně'
Funkce předsedy vzniká zvolením azaniká odstoupením, odvoláním a zvolením nového
předsedy.
Předseda je povinen řídltzáleŽitosti spolku v souladu s usneseními valné hromady.
Porušenítétopovinnosti se povaŽuje za hrubé porušenípovinností předsedy při výkonu
funkce a můŽe být důvodem pro jeho odvolání z funkce.

čl. xl
Kontrolní komise

1'
2.
3.

4'
5.

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou ěinnost odpovídá valné
hromadě.
Kontrolní komise má nejméně 3 členy. Členy kontrolní komise volívalná hromada. Funkční
období členůkontrolní komise je pětileté. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná
s funkcí člena předsednictva spolku. Člen kontrolní komise nesmí být rovněŽ
v zaměstnaneckém ani obdobném poměru ke spolku.
Kontrolní komise vykonává dohled nad hospodařením spolku, upozorňuje předsednictvo a
předsedu na zjištěnénedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Zasedání kontrolnÍ
komise svolává kteýkoliv z členůkontrolní komise nebo předseda předsednictva nejméně
jedenkrát ročně.
Kontrolní komise předkládá valné hromadě na jejím zasedání zprávu o výsledcích své
činnosti nejméně jednou ročně'
Kontrolní komise můŽe být na základě rozhodnutívalné hromady nahrazena revizorem.
Ustanovení o kontrolní komisi platí pro revizora a jeho činnost obdobně'

čl. xll

Zrušení spolku

1. o

2.

zrušení spolku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasŮ přítomných
řádných členů.
Likvidačnízůstatek spolku musí být převeden na jinou neziskovou organizaci s obdobným
předmětem činnosti. o konkrétním způsobu naloženíslikvidačnímzůstatkem spolku
rozhoduje valná hromada. Valná hromada nenívázána návrhem likvidátora.

ct. xill
Závéreéná ustanovení
1.

2.
3.

4.
5.
b.
7.

8

9.

Tyto stanovy, schválené valnou hromadou sdruženídne 14. 10' 2016, měnístávající
stanovy spolku tak, Že ke dni účinnostitěchto stanov v plném rozsahu nahrazujíjejich text
textem ve shora uvedeném znění.
Tyto stanovy nabývají účinnostidnem 1' 1' 2017
Stávající řádní členovéspolku se účinnostítěchto stanov povaŽují za řádné členy spolku
podle těchto stanov.
Stávající členové-Příznivci se účinnostítěchtostanov povaŽujíza členy-Příznivce podle
těchto stanov.
Vnitřní předpisy spolku platné před účinnostítěchtostanov zůstávají v platnosti i po
účinnostitěchto stanov, a to v rozsahu, ve kterém jsou v souladu s těmito stanovami.
Stávající členovérady se účinnostítěchtostanov povaŽují za členy předsednictva podle
těchto stanov.
Ředitel vykonávajícífunkci v době schválenítěchto stanov se účinnostÍtěchtostanov
povaŽuje za předsedu předsednictva' Jeho funkčníobdobí končídnem 30. 6. 2020
Předseda správní rady vykonávqicí funkci v době schválení těchto stanov, jehoŽ funkce
nezanikla, před účinnostítěchtostanov se povaŽuje za místopředsedu předsednictva podle
těchto stanov. Jeho funkčníobdobí končídnem 30. 6. 2020.
Členovékontrolní komise, jejichŽ funkce nezanikla před účinnostítěchto stanov, se
povaŽují za členy kontrolní komise, popř. za revizora, podle těchto stanov. Jejich, popř.
jeho, funkčníobdobí končídnem 30. 6. 2020.

