
Stanovy  

Modré Vážky, z.s. 

 

 

Čl. 1 

Název a sídlo 

Název : Modrá Vážka, z.s. (dále jen „spolek“) 

Sídlo : Olbrachotva 22292/5, Břeclav 690 03 

 

Čl. 2 

Statut spolku 

Spolek je právnickou osobou, založenou za účelem podpory rodin dětí 

s poruchou autistického spektra (dále jen PAS). Spolek je nezávislý, dobrovolný a 

sdružující členy na základě společného zájmu. Cílovou skupinou jsou prioritně 

děti s PAS a jejich rodiče - osoby pečující o osobu blízkou. 

 

 

 

 

 



Čl. 3 

Účel spolku 

Účelem spolku je: 

• poskytovat dětem s PAS takovou podporu, aby se mohly vzdělávat a 

žít v běžném prostředí 

• podílet se na zlepšení kvality života cílových skupin a jejich všestranná 

podpora  

• zlepšení integrace – inkluze cílových skupin do společnosti 

• rozvoj a podpora výchovně vzdělávacího procesu (integrace ve 

vzdělávání, mimoškolní aktivity)  

 

Hlavní činnost spolku: 

• podpora odborné práce s rodinami osob s PAS (např. terapeutické 

skupiny pod odborným vedením) 

• zaměření na volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce, které 

směřují k podpoře cílové skupiny a její zviditelnění 

• informování a osvěta laické i odborné veřejnosti - pediatrů, 

psychiatrů, neurologů, psychologů, pedagogů a podpůrného 

personálu, který se podílí na péči o tyto osoby, o problematice PAS 

• podpora zajištění a organizace osobní asistenční služby pro osoby 

s PAS 

• zprostředkování odborné péče pro osoby s PAS a jejich rodiny 

• prohlubování vzdělávání členů sdružení v problematice PAS 

(semináře, kurzy, konference, workshopy) 

 

V rámci hlavní činnosti se bude spolek zaměřovat na: 
 

• získávání darů od jiných právnických a fyzických osob, pořádání 

benefičních akcí, veřejných sbírek 

• usilovat o získávání finančních prostředků formou dotací a grantů  

• spolupráce s orgány samosprávy, s dalšími neziskovými organizacemi a 

právnickými osobami, které mohou napomáhat realizaci účelu spolku 



Vedlejší činnost: 
 

V rámci vedlejší činnosti se bude spolek snažit oslovit především širokou  veřejnost 

a zvyšovat povědomí o spolku, jeho účelů a cílové skupině. 

 

Vedlejší činnost bude podporovat hlavní činnost spolku.  Předmětem 

vedlejší činnosti spolku bude: 

 

• Pořádání seminářů, kurzů, konferencí, workshopů a dalších vzdělávacích  akcí 

• Pořádání společných akcí se zájemci z veřejnosti 

• Prodej výrobků členů a prodej upomínkových předmětů 

• Prodejní akce pomůcek a potřeb pro děti s PAS 

• Lektorství a zprostředkování služeb lektorů 

• Vydávání odborných materiálů a jejich prodej 
 

Čl. 4 

Členství 

• členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, 

které souhlasí se stanovami a účely spolku 

• přijetí člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku 

• členství vzniká dnem přijetí člena radou 

• dokladem členství je potvrzení vydané radou spolku  

 

Členství zaniká: 

• vystoupením člena písemným oznámením radě 

• úmrtím člena 

• zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady při porušení 

povinností člena spolku 

• u právnické osoby jejím zrušením 

• zánikem spolku  

 

 



Čl. 5 

Práva a povinnosti členů 

Člen spolku má právo: 

• účastnit se jednání valné hromady 

• všichni členové mají právo být informováni o činnosti spolku, jeho 

orgánů a hospodaření, podávat náměty, návrhy, připomínky a stížnosti 

• volit a odvolávat revizora 

• využívat všech výhod a účastnit se programů, akcí, které poskytuje 

spolek podle podmínek, které stanovují vnitřní předpisy, na základě 

schválení předsedou, nebo valnou hromadou  

• mohou dobrovolně ze spolku vystoupit 

 

Člen má povinnost zejména: 

• aktivně se podílet na plnění účelů spolku 

• dodržovat stanovy spolku 

• platit členské příspěvky ve výši stanovené radou spolku 

• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku 

• aktivně se informovat v průběhu roku o aktivitách spolku 

 

Čl. 6 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

• rada spolku (je nejvyšším orgánem) 

• předseda (je součástí rady) 

• valná hromada –  členové 

 

 

 

 



Čl. 7 

Rada spolku 

• je nejvyšším orgánem spolku 

• volí ze svého středu předsedu a odvolává ho 

• rozhoduje o změnách stanov 

• schvaluje úkoly pro dané období 

• schvaluje výroční zprávu spolku 

• schvaluje rozpočet a roční uzávěrku 

• koordinuje činnost spolku 

• vydává interní předpisy 

• rozhoduje o sloučení a zrušení spolku 

• má 5 členů včetně předsedy 

• je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 členové rady 

• funkční období rady je 5 let 

• rada si sama volí z aktivních členů nového člena rady, doporučuje ho 

předseda 

• rada svolává valnou hromadu 

• radu svolává předseda min. 1 ročně 

 

Čl. 8 

Předseda 

• je zapsaný ve spolkovém rejstříku 

• je statutárním orgánem a je členem rady 

• jedná samostatně na základě pověření a pravomocí mu svěřených 

stanovami a vnitřními předpisy spolku 

• při zastupování spolku jedná vždy v zájmu spolku a řídi se přijatými 

usneseními valné hromady a celé rady  

• je součástí rady, je volen a odvoláván radou spolku 

• zastupuje spolek navenek a jedná za něj, a to samostatně 

• plní rozhodnutí rady, kontrolu účetní evidence a chod spolku 

• připravuje podklady pro jednání rady spolku  

• je volen na dobu 5 let 



• rozhoduje o vzniku a zániku členství člena 

Způsob jednání: 

- vystupuje jménem spolku, 

- zastupuje spolek na veřejnost, 

- ve styku s úřady a orgány, 

- je zodpovědný za hospodaření spolku, 

- má právo se podepisovat a uvádět své jméno ve spojení 

se spolkem a funkcí, 

- stará se o dobré jméno spolku. 

Mezi jeho další povinnosti patří: 
 

-  svolává valnou hromadu minimálně jednou ročně 
písemně nebo obesláním, ústně  

- navrhuje vnitřní předpisy spolku  
- navrhuje dlouhodobější plány a směřování spolku  
- navrhuje a schvaluje rozpočet spolku  
- navrhuje mimořádná rozpočtová opatření  
- schvaluje žádosti o členství nebo ukončení členství  
- je řádným hospodářem spolku  
- vede evidenci členů, přihlášek a odhlášek  
- deleguje úkoly mezi členy výboru nebo členy spolku  
- je povinen členy seznámit s chodem spolku, stanovami, 

právy a povinnostmi člena  
- zajišťuje vedení účetnictví v souladu s vnitřními předpisy 

a právními předpisy ČR  
- vedení bankovního účtu  
- navrhuje zrušení nebo změnu spolku na jinou právní 

formu  
- navrhuje a schvaluje změny stanov, zajišťuje jejich 

zapsaní do rejstříků  
- navrhuje a schvaluje dobrovolné zrušení spolku  
- navrhuje a schvaluje vznik pobočných spolků  
- navrhuje a schvaluje členství v jiných spolcích a asociacích  
- je řádným hospodářem spolku, řídí se právními předpisy 

ČR a dobrými mravy  
- je pověřen radou k zápisu spolku a změn do spolkového 

rejstříku  



- je povinen sledovat zákonné změny týkající se spolku a 
informovat o nich radu 

 
Zánik funkce předsedy: 

- úmrtím, dobrovolným odstoupením podaným písemně 
valné hromadě, kterou svolá  

- funkce zaniká zvolením nové osoby a řádným předáním 
všech náležitostí k stanovenému datu radou  

- nutný je výmaz z rejstříku a toto může zajistit po 

zaniknutí funkce předseda nový 

Vnitřní pravidla:   
- stanovují pravidla činnosti a účasti členů na činnosti  
- stanovují pravidla hospodaření a vedení účetnictví v 

souladu s právem ČR  
- vnitřní pravidla spolku navrhuje předseda, schvaluje je 

rada  
- vnitřní pravidla obsahují dokumenty: přihláška k členství 

a vystoupení ze spolku  
- můžou obsahovat i jiné dokumenty potřebné k fungování 

spolku v souladu s právem ČR 

 

Čl. 9 

Valná hromada 

• valnou hromadu tvoří aktivní členové spolku 

• volí z aktivních členů spolku revizora a odvolává ho 

Čl. 10 

Zánik spolku 

• zejména dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na 

základě rozhodnutí rady 

• zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně rada o 

způsobu majetkového vypořádání 

 

 



Závěrečná ustanovení 
 

• tyto stanovy byly schváleny zakládajícími členy na schůzi valné hromady 
členů dne 20.11.2022 

• z ustanovující valné hromady zapsaného spolku byl vyhotoven zápis 

• zápis obsahuje jména zakládajících členů spolku  
 
Zakládajícími členy jsou:  

Jméno, nar., adresa:  
Jméno, nar., adresa:  

 
Zakládající členové v souladu se schválenými stanovami zvolili výbor ve složení:  

• 1.  Ing.  Lenka Černá  

• 2.  Iva Budyneková  

• 3.  Helena Blažková   

• 4.  Romana Konrádová  

• 5.  Kateřina Čermáková 

• Předsedou byla zvolena: Ing. Lenka Černá  

• Toto dokládá zápis z ustanovující valné hromady. 

Stanovy stvrzuje předseda svým podpisem: 

V Břeclavi, dne 20. 11. 2022 

 

 


