
STANOVY 

Rodinného centra Konvička, z. s. 

 

 

Článek 1. 

Název a sídlo spolku 

Rodinné centrum Konvička, z. s. (dále též jen „spolek“ nebo „RC Konvička“) je 

spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb. Se sídlem v Hořicích. 

 

Článek 2. 

Účel spolku 

Účelem spolku je primární prevence nežádoucích jevů v rodině a ve společnosti, 

podpora hodnot rodiny a aktivního trávení volného času jejích jednotlivých členů i 

rodin jako celku. Spolek staví svoji činnost na principu svépomocných skupin. 

 

Článek 3. 

Předmět činnosti spolku 

1. Posláním spolku je: 

a) podpora vzájemného setkávání rodičů a dětí, a tím vyvedení ze sociální 

izolace, 

b) provoz dětské herny pro podporu setkávání se dětí různých věkových 

kategorií, jejich začleňování do dětského kolektivu, obohacení dětí o nové 

kamarády, vztahy a zkušenosti, rozvíjení jejich vědomostí a dovedností, 

c) provozování dětské herny pro setkávání dětí různých věkových kategorií, a tím 

podpoření jejich začleňování do dětského kolektivu, obohacení dětí o nové 

kamarády, vztahy a zkušenosti, rozvíjení jejich vědomostí a dovedností, 

d) podpora společenského a neformálního setkávání rodičů, předávání osobních 

zkušeností, navozování nových vztahů mezi rodiči, které přispějí k jejich 

seberealizaci a seberozvoji, 

e) podpora vzdělávání rodičů v rodičovských kompetencích, spolupráce s 

odborníky, získávání a předávání odborných poznatků o výchově, o 

vzdělávání dětí, o zdraví a o psychologii rodinám,  

f) realizace vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie a podpora 

osvětové činnosti v oblasti rodiny, 

g) podpora aktivního způsobu trávení volného času rodin, 

h) podpora přípravy na partnerství, manželství a rodičovství, 



i) poskytování alternativních služeb rodinám, 

j) podpora mezigeneračních vztahů. 

 

2. K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. 

Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a 

správy spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku. Jedná se o: 

a) příležitostný drobný nákup a prodej, 

b) podpora regionálních produktů. 

 

Článek 4. 

Členství 

a) Členství je rozlišeno na řádné členy a členy sympatizanty. 

b) Řádným členem spolku mohou být fyzické osoby bez rozdílu věku, pohlaví, 

vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní 

příslušnosti. 

c) Podmínkou členství je souhlas se stanovami, vyjádřený v písemné přihlášce a 

dále podpora cílů spolku. 

d) Členství vzniká dnem schválení členské přihlášky radou spolku.  

e) Členem sympatizantem se může stát každá právnická či fyzická osoba, která 

sympatizuje s hnutím RC a souhlasí se stanovami a cíli spolku. 

f) Členství zaniká písemnou dohodou, vystoupením, nezaplacením členského 

příspěvku ani po výzvě spolku, vyloučením či úmrtím člena spolku nebo 

zánikem spolku. 

g) Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 

h) Rada spolku je povinna vést seznam členů, který je neveřejný. 

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti členů 

1. Řádný člen Spolku má právo: 

a) aktivně se podílet na činnosti spolku a přispívat k jeho rozvoji, 

b) účastnit se jednání členské schůze spolku, přičemž hlasovací právo mají 

osoby starší 18 let, 

c) účastnit se všech akcí pořádaných spolkem za zvýhodněnou cenu, 

d) volit a být volen do orgánů spolku, 



e) být informován o činnosti spolku, 

f) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku. 

2. Členové sympatizanti mají právo: 

a) účastnit se členské schůze s hlasem poradním, 

b) požadovat na členské schůzi od členů orgánů spolku informace týkající se 

fungování spolku. 

 

3. Řádný člen Spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku, 

b) chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům, 

c) aktivně přispívat k naplňování poslání spolku, 

d) řádně a odpovědně vykonávat funkce v orgánech spolku, 

e) účastnit se členských schůzí, 

f) šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením, 

g) platit členské příspěvky ve stanovené výši.  

 

4. Členové sympatizanti mají povinnost: 

a) chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a dle svých možností 

naplňovat poslání spolku, 

b) dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku,  

c) šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením. 

 

Článek 6. 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou členská schůze a rada spolku. 

 

Článek 7. 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Členskou schůzi svolává rada spolku alespoň jednou za rok.  

3. Členskou schůzi svolá rada spolku též z podnětu alespoň jedné třetiny členů 

spolku. 

4. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku s hlasovacím právem. 



5. Členská schůze rozhoduje především o těchto věcech, týkajících se spolku: 

a) volí a odvolává jednatele rady spolku, 

b) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, 

c) schvaluje zprávy o činnosti spolku, 

d) schvaluje roční rozpočet spolku a zprávu o výsledku hospodaření, 

e) schvaluje rozpuštění spolku, jeho přeměnu na jinou právní formu a sloučení s 

jinou právnickou osobou, 

f) rozhoduje o všech dalších závažných věcech týkajících se činnosti spolku. 

6. Pozvánku na členskou schůzi rozesílá rada spolku všem členům spolku nejméně 

30 dnů před termínem konání členské schůze. Pozvánka obsahuje datum, čas a 

místo konání schůze a její program. 

7. Členská schůze je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku 

s hlasovacím právem. Pokud se sejde málo členů a schůze není usnášení 

schopná, je možno konat náhradní schůzi za hodinu. 

8. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční 

většina přítomných členů s hlasovacím právem. K rozhodnutí o změně stanov, 

přeměně nebo zrušení RC Konvička  je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 

přítomných členů členské schůze s hlasovacím právem. 

9. Členská chůze může probíhat prostřednictvím technických prostředků nebo 

korespondenčně a rozhodování per rollam. 

10. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí 

pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje člen rady přítomný na 

zasedání členské schůze. 

11. Rada zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude 

zveřejněn nejpozději 14 dní po konání schůze v sídle spolku. 

 

Článek 8. 

Rada spolku 

1. Rada spolku je statutárním orgánem spolku. Zajišťuje činnost spolku v období 

mezi zasedáními členské schůze. 

2. Rada spolku je tříčlenná a tvoří ji jednatelé spolku, kteří jsou statutárním orgánem 

spolku jednajícím jménem spolku navenek dle článku 9 stanov.  

3. Funkční období je jednoleté; opětovná volba je možná. Členové rady spolku jsou 

voleni členskou schůzí. Funkční období členů rady však nekončí dříve, než jsou 

zvoleni noví jednatelé. 

4. Rada spolku se schází v průběhu roku alespoň jedenkrát měsíčně, jinak dle 

potřeby. Schůze rady může probíhat prostřednictvím technických prostředků nebo 

korespondenčně a rozhodování per rollam. 



5. Rada spolku zejména: 

a) rozhoduje o činnosti spolku mezi zasedáními členské schůze, 

b) přijímá nové členy spolku, 

c) rozhoduje o vyloučení člena spolku, 

d) zodpovídá za zajišťování chodu spolku,  

e) vede evidenci členů,  

f) schvaluje vnitřní předpisy RC Konvička upravující jeho provoz, 

g) posuzuje investice a předkládá tyto návrhy členské schůzi,  

h) přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr,  

i) rozhoduje o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných 

spolupracovníků,  

j) dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku, 

k) rozhoduje o nakládání s movitým a nemovitým majetkem spolku, 

l) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků. Dokud rada nerozhodne 

jinak, platí výše příspěvků naposledy schválená. 

 

Článek 9. 

Jednání a podepisování za spolek 

1. Jménem spolku navenek jednají jednatelé, a to každý samostatně nebo dva nebo 

všichni tři společně. 

2. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo 

napsanému názvu spolku připojí svůj podpis jeden z jednatelů spolku nebo více 

jednatelů spolku dle pravidel v článku 9 bod 3.  

3. Podpisu alespoň dvou jednatelů je třeba: 

a) k dodatkům, kterými se mění stanovy, 

b) k rozhodnutí o přijetí či vyloučení člena spolku, 

c) k rozhodnutí o přijetí či propuštění zaměstnance, 

d) k rozhodnutí o změně výše členských příspěvků. 

 

 

  



Článek 10. 

Hospodaření a majetek spolku 

1. RC Konvička je nezisková organizace. 

2. RC Konvička hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

3. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) příjmy z členských příspěvků, 

b) příjmy z činností provozovaných RC Konvička, 

c) příjmy z darů právnických a fyzických osob, 

d) příspěvky z veřejných rozpočtů, grantů, státních příspěvků, dotací, operačních 

programů spolufinancovaných EU, veřejných sbírek, 

e) příjmy z prodeje výrobků fyzických i právnických osob, 

f) příjmy z dědictví a odkazů, 

g) výnosy z majetku spolku. 

4. Zisk rodinného centra Konvička je používán na podporu hlavní činnosti, k rozvoji 

aktivit a k zajištění provozu, nemůže být rozdělován členům spolku ani jiným 

osobám. Výjimku tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných 

smluv. 

5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem 

řádného naplňování poslání a cílů spolku. 

6. Rada může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak 

zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření 

majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě. 

7. O hospodaření se vede účetnictví s roční účetní uzávěrkou. 

 

Článek 11. 

Přeměna a zrušení spolku 

1. O přeměně nebo zrušení RC Konvička rozhoduje členská schůze. 

2. Při přeměně či zrušení RC Konvička se postupuje podle příslušných ustanovení 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

3. Případný likvidační zůstatek RC Konvička bude převeden na jinou neziskovou 

organizaci s obdobným cílem činnosti. 

 

  



Článek 12. 

Závěrečná ustanovení 

Znění těchto stanov bylo schváleno ustavující schůzí konanou dne 21. 11. 2018. 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku. 

 

V Hořicích dne 21. 11. 2018 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Rodinné centrum Konvička, z. s. 

Jednatelé 

 


