SPOLEK RARACH
ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOVY
Čl. 1 Název a sídlo
1. Spolek RARACH (dále jen „spolek“)
2. Sídlem spolku je Kubelíkova 1051/47, 130 00 Praha 3.
3. Za sídlo spolku se vždy považuje adresa bydliště předsedy. Po změně v této funkci je
nový předseda povinen do 15 dnů podat návrh na registraci změny stanov spolku
a odpovídá za to, že návrh je se stanovami plně v souladu.
Čl. 2 Statut spolku
1. Spolek Rarach je spolkem zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., NOZ s účinností od
1. 1. 2014.
2. Spolek RARACH je dobrovolnou, zájmovou a dobročinnou organizací, která sdružuje
pedagogy a veřejnost zaměřenou na integraci dětí s různým typem postižení.
3. Spolek Rarach je samostatnou právnickou organizací a spolupracuje s dalšími
organizacemi.
Čl. 3 Cíle spolku
Spolek Rarach:
a) organizuje a pořádá mimoškolní aktivity během celého kalendářního roku,
b) zabezpečuje zvláštní potřeby osob se speciálními potřebami, které vedou k dosažení
nejplnější možné společenské integrace a individuálního rozvoje,
c) hledá a navazuje spolupráci s jinými organizacemi v ČR s cílem výměny zkušeností.
Čl. 4 Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli
spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada spolku
3. O vzniku nebo ukončení členství jsou písemně informováni.
4. Seznam členů je zpřístupněn na webových stránkách spolku.
5. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku.
6. Členství zaniká:
a) v případě, že člen nespolupracuje se spolkem po dobu delší šesti měsíců, bez
udání konkrétního důvodu,
b) vystoupením člena písemným oznámením radě spolku,
c) úmrtím člena,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí Rady spolku
e) zánikem spolku.
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7. Při zániku členství se nevracejí členské příspěvky ani jejich alikvotní část.
Čl. 5 Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány spolku,
c) být volen do orgánů spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich projednání,
e) v případě rozporu stanov s činností spolku může člen podat návrh na předčasné
volby.
2. Člen Spolku má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
f) řídit se etickým kodexem spolku a dodržovat pravidla v něm stanovená,
g) nově přijatý člen je povinen zúčastnit se minimálně dvou akcí pořádaných
spolkem během 6měsíční zkušební lhůty,
h) ve zkušební době může být nově přijatý člen vyloučen bez udání důvodu
Čl. 6 Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) rada spolku
c) předseda
d) revizní komise
Čl. 7 Valná hromada
1. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
2. Valnou hromadu svolává Rada spolku nebo předseda podle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina
členů spolku.
3. Valná hromada zejména:
a) schvaluje změny stanov spolku,
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a
roční uzávěrku hospodaření,
c) volí členy rady spolku,
d) rozhoduje o počtu členů rady spolku,
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4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Jestliže se nejméně jedno svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná Rada
spolku, přebírá její pravomoci valná hromada.
8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.

Čl. 8 Rada spolku
1. Je nejvyšším orgánem.
2. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, a za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáním valné hromady.
3. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů,
jednou za 3 roky.
4. Rada má nejméně 3 členy.
5. Radu spolku tvoří: předseda, jednatel, ekonom a revizní komise.
6. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti jednatel, nejméně 2x ročně.
7. Rada zejména:
a) koordinuje činnost spolku,
b) svolává valnou hromadu,
c) rozhoduje o změnách stanov spolku,
d) rozhoduje o zrušení členství,
e) rozhoduje o zrušení spolku.
f) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.
7. Předseda a jednatel rady zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem. Předseda
i jednatel mohou jednat jménem spolku každý samostatně.
8. K zajištění činnosti spolku může rada zřídit kancelář spolku.
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.
11.

Čl. 9 Předseda
1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem
a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomoci stanoví rada.
2. Předsedu volí rada spolku na 3 roky.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý
chod spolku.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.
5. Předseda je statutárním orgánem spolku.
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Čl. 10 Revizní komise
1. Revizní komise spolku je trojčlenná včetně ekonoma (hospodáře) a je volena valnou
hromadou na 3 roky.
2. Ve své činnosti je nezávislá na radě spolku, podléhá pouze valné hromadě.
3. Revizní komise kontroluje plnění usnesení rady spolku a účelné vynakládání finančních
a materiálních prostředků spolku. V závažných případech může dát revizní komise
podnět ke svolání mimořádné valné hromady.
4. Ve své činnosti se řídí obecně platnými předpisy.

Čl. 11 Členská schůze
1. Členskou schůzi svolává předseda spolku alespoň dvakrát do roka.
2. Členská schůze se svolává na základě podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo na
základě podnětu revizní komise spolku.
3. Členská schůze se svolává prostřednictvím e-mailu zaslaného všem členům spolku,
nejméně 30 dnů před konáním schůze.

Čl. 12. Pobočný spolek
1. Spolek je oprávněn zřizovat pobočné spolky. Právní osobnost pobočného spolku se
odvozuje od právní osobnosti spolku (tj. hlavní spolek).
2. Pobočný spolek je založen, přeměněn nebo zrušen rozhodnutím valné hromady spolku
(tzn. hlavního spolku). Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku a
zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.
3. Účel pobočného spolku se zcela shoduje s účelem spolku (tzn. hlavního spolku), který
je specifikovaný v ustanovení čl. 2 odst. 2 těchto stanov. Cíle pobočného spolku se
taktéž zcela shodují s cíli spolku (tzn. hlavního spolku), které jsou specifikovány v
ustanoveních čl. 3 těchto stanov.
4. Žádosti osob o členství v pobočném spolku schvaluje předseda (tj. statutární orgán)
spolku (tzn. hlavního spolku). První členy pobočného spolku však schvaluje valná
hromada spolku (tzn. hlavního spolku). Pobočný spolek musí mít alespoň 3 (slovy: tři)
členy. Členství ve spolku (tzn. hlavním spolku) je neslučitelné s členstvím v pobočném
spolku, což platí i obráceně. Tudíž pokud člen spolku (tzn. hlavního spolku) nabude i
členství v pobočném spolku, okamžikem nabytí členství v pobočném spolku zaniká
takové osobě členství ve spolku (tzn. hlavním spolku). To se mé platí i pro případ, že
by člen pobočného spolku následně nabyl členství ve spolku (tzn. hlavním spolku).
5. Orgány pobočného spolku jsou:
• valná hromada (tj. nejvyšší orgán);
• statutární ředitel (tj. statutární orgán).
6. Statutární ředitel, jakožto individuální statutární orgán pobočného spolku, má 1 (slovy:
jednoho) člena. Funkční období statutárního ředitele pobočného spolku je 3 (slovy: tři)
roky. Osobu do funkce statutárního ředitele volí valná hromada pobočného spolku.
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Valná hromada pobočného spolku je také oprávněna osobu vykonávající funkci
statutárního ředitele pobočného spolku z této funkce odvolat. První statutární ředitel je
však volen valnou hromadou spolku (tzn. hlavního spolku).
7. Za pobočný spolek jedná navenek vůči třetím osobám statutární ředitel pobočného
spolku.
8. Ode dne zápisu pobočného spolku do spolkového rejstříku spolek (tzn. hlavní spolek)
v žádném rozsahu neručí za dluhy pobočného spolku.

Čl. 13 Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací a hospodaří podle vlastní finanční úvahy.
2. Příjmy tvoří členské příspěvky a příjmy z pořádaných akcí. Případné další příjmy
tvoří dary, příspěvky právnických a fyzických osob a dotace. Všechny příjmy jsou
používány na činnost spolku.
3. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s činností
podle stanov spolku.
Čl. 14 Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
rozhodnutí Rady spolku,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně rada spolku
o způsobu majetkového vypořádání.
Čl. 15 Závěrečná ustanovení
1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační řád a etický
kodex spolku.
2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní orgány s peticemi.

V Praze, dne 7. června 2019

…………………………………….
Mgr. Martin Marek
předseda spolku
(podpis bez úředního ověření)
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