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STANOVY
spolku Rodinné centrum Praha, z.s.
Název, sídlo a právní forma
Článek 1
1. Spolek má název Rodinné centrum Praha, z.s.
2. Spolek sídlí na adrese: Praha 4, Starochodovská 89
3. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012
Sb.

Charakter spolku
Článek 2
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým a samosprávným svazkem,
v němž se dobrovolně spolčili občané se společným zájmem aktivně vykonávat
obecně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání dětí a mládeže.
Účel spolku
Článek 3
(1) Spolek byl založen za účelem:
a) podporovat a upevňovat manželství a rodinu jakožto základ zdravé
společnosti,
b) připravovat mladé lidi na manželství a rodičovství,
c) pomáhat manželům předcházet konfliktům a zvládat krizové situace,
d) pomáhat vytvářet v rodinách příznivé prostředí a klima,
e) usilovat o plný rozvoj manželského a rodinného života,
f) usilovat o šíření nenásilí v rodině,
g) posilovat komunikační dovednosti v rodině,
h) podporovat spolupráci a partnerství mezi rodinou a školou,
i) podporovat a propagovat nenásilnou komunikaci ve škole,
j) šířit osvětu ve věcech související s efektivní komunikací a nenásilným
řešením konfliktů.
(2) Naplňování účelu uvedeného v odstavci 1 a ochrana zájmů s tím
souvisejících, je hlavní činností spolku.
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Formy činnosti spolku
Článek 4
Své účely se bude spolek snažit naplňovat zejména těmito činnostmi:
vytvářením vzdělávacích programů,
a) poskytováním informačních a poradenských služeb rodinám,
b) vytvářením vzdělávacích programů, materiálů a dalších pomůcek,
c) překládáním a vydáváním odborné literatury,
d) provozováním internetových stránek,
e) organizováním přednášek, přednáškových cyklů, seminářů a kurzů,
f) organizováním společenských akcí, setkání, volnočasových a
rekreačních aktivit,
g) organizováním ozdravných pobytů,
h) vytvářením propagačních předmětů,
i) propagací své činnosti v médiích,
j) vyhledáváním spolupracovníků a jejich vzděláváním
k) spoluprací s odborníky na manželskou, rodinnou a sociální
problematiku a s obdobně zaměřenými státními i nestátními
institucemi.
l) zřizováním účelových zařízení k plnění úkolů souvisejících s činností
spolku.

Členství
Článek 5
(1) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm
na území ČR, jejíž činnost a přesvědčení jsou v souladu s posláním spolku .
Členství ve je dobrovolné.
(2) Členství ve spolku je běžné, nebo činné.
(3) Po vzniku spolku vzniká běžné členství přijetím za člena spolku. O přijetí
rozhoduje výkonný výbor spolku na základě písemné přihlášky žadatele.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu jeho trvalého
bydliště, rodné číslo, kontaktní adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční
podpis žadatele. Má-li žadatele telefonní a e-mailové spojení, uvede do
přihlášky i tyto údaje. Přihláška se podává písemně předsedovi, který ji předloží
ke schválení výkonnému výboru. Členství je vázáno na osobu člena a nepřechází
na jeho právní nástupce. Běžní členové nemají právo hlasovat na valné hromadě,
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nemají právo volit orgány spolku a být voleni do orgánů spolku. Ostatní práva a
povinnosti mají stejná jako členové činní.
(4) Činným členem spolku se může stát každý běžný člen spolku, který se
aktivně podílí na činnosti spolku v souladu s jeho cílem a posláním. O přijetí za
činného člena rozhoduje výkonný výbor na základě písemné žádosti běžného
člena. Činní členové mají právo volit a být voleni do orgánů spolku a hlasovat
na členské schůzi. Činný člen pozbývá práv spojených s činným členstvím,
jestliže se bez omluvy po dobu 6 měsíců aktivně nepodílí na činnosti spolku.
Článek 6
Člen spolku je oprávněn:
a) účastnit se veškeré činnosti spolku,
b) účastnit se členské schůze,
c) orgánům spolku podávat návrhy, připomínky a podněty,
d) konkrétní činností naplňovat poslání spolku.
Článek 7
Člen spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy,
b) platit členské příspěvky,
c) plnit usnesení členské schůze,
d) hájit zájmy spolku a zdržet se jakékoliv činnosti, která by byla v rozporu
s jeho posláním,
e) podle svých možností se podílet na činnosti spolku a přispívat k jeho
rozvoji a propagaci,
f) oznámit statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
Článek 8
Členství zaniká:
a) Okamžikem doručení písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku.
b) Rozhodnutím výkonného výboru o vyloučení člena, jestliže závažně
porušil povinnosti vyplývající mu z členství ve spolku a ani po výzvě
spolku nezjednal v přiměřené lhůtě nápravu. Výzva se nevyžaduje, nelzeli porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou
újmu. Proti rozhodnutí se vyloučený člen může odvolat k členské schůzi.
c) Úmrtím člena.
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Orgány spolku
Článek 9
Orgány spolku jsou:
 členská schůze
 výkonný výbor
 předseda, místopředseda
 revizní komise
Členská schůze
Článek 10
(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji výkonný výbor
jednou za rok. Pozvání musí být řádně oznámeno nejméně 4 týdny
předem.
(2) Mimořádná členská schůze musí být svolána do 2 měsíců, požádají-li o to
nejméně 2/3 činných členů s udáním důvodu, který se má projednat.
(3) Členská schůze:
a) Schvaluje návrhy změn platných stanov.
b) Schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti.
c) Schvaluje plán činnosti pro další období.
d) Volí a odvolává členy výkonného výboru a revizní komise. Volby
do výkonného výboru a revizní komise probíhají podle volebního
řádu, který schvaluje členská schůze.
(4) Dokumenty a návrhy předložené členské schůzi jsou schváleny, vysloví-li
se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů
návrh není přijat.
(5) Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové spolku. Právo
hlasovací a volební mají pouze činní členové.
(6) Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny
činných členů.
Výkonný výbor
Článek 11
(1) V období mezi členskými schůzemi řídí činnost spolku výkonný výbor.
(2) Výkonný výbor je volen členskou schůzí z činných členů spolku. Má
minimálně tři, maximálně 7 členů.
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(3) Výkonný výbor si na svém první zasedání po volbách volí ze svého středu
předsedu, místopředsedu, hospodáře a podle potřeby i další funkcionáře.
(4) Funkční období výkonného výboru trvá 3 roky, neurčí-li členská schůze
jinak, přičemž členové spolku mohou funkci zastávat vícekrát za sebou.
(5) Výkonný výbor zasedá podle potřeby
(6) Jménem výkonného výboru mají právo jednat a podepisovat listiny vždy
předseda nebo pověřený člen výboru.
(7) Výkonný výbor
a) dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost
spolku,
b) koordinuje činnost spolku v souladu se stanovami, plánem činnosti a
dalšími vnitřními předpisy,
c) přijímá nové členy spolku,
d) svolává členskou schůzi, připravuje pro ni návrhy, předkládá zprávu o
hospodaření a činnosti a provádí usnesení členské schůze,
e) stanovuje výši členských příspěvků.
(8) Další pravomoci výkonného výboru určuje členská schůze.
(9) Pro zajištění organizační, administrativní nebo programové práce může
spolku přijmout podle potřeby a možnosti placené pracovníky, přičemž v
placené funkci mohou být i zvolení funkcionáři výkonného výboru.

Předseda, místopředseda
Článek 12
(1) Předseda zastupuje organizaci a jedná jejím jménem – je jejím statutárním
orgánem.
(2) K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) vedení členské schůze
b) svolání a vedení schůzí výkonného výboru
c) služební dohled nad zaměstnanci spolku.
(3) Předseda se řídí zákony ČR, stanovami a rozhodnutími výkonného výboru a
členské schůze.
(4) Předseda může delegovat své pravomoci na místopředsedu nebo hospodáře,
případně na další činné členy.
(5) Místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu po dobu jeho
nepřítomnosti.
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Revizní komise
Článek 13
(1) Revizní komise dohlíží na účelné hospodaření spolku a jeho orgánů
zejména se zřetelem na dodržování obecně závazných právních
předpisů a stanov spolku.
(2) Revizní komise je volena členskou schůzí z činných členů spolku a
má minimálně 2 členy.
(3) Funkční období trvá 3 roky, neurčí-li členská schůze jinak, přičemž
členové spolku mohou funkci zastávat vícekrát za sebou.
(4) Revizní komise zasedá podle potřeby.
(5) Člen revizní komise nesmí být současně členem výkonného výboru.
Finanční prostředky, majetek a hospodaření spolku
Článek 14
(1) K dosažení stanovených cílů si spolku vytváří vlastní majetek.
(2) Majetek tvoří členské příspěvky, dary, subvence, dotace, dědictví a příjmy
z činnosti.
(3) Finanční prostředky spolku jsou uloženy na vlastním účtu u bankovního
ústavu.
(4) Výkonný výbor k vedení účetnictví může pověřit důvěryhodnou osobu, se
kterou uzavře dohodu o hmotné zodpovědnosti.
(5) Správa majetku spolku se řídí obecně platnými právními předpisy a
stanovami spolku.
Závěrečná ustanovení
Článek 15
(1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními
předpisy.
(2) Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 8. 9. 2015. Účinnosti
nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského
soudu v Praze.

