
 SRDÍČKA , z. s.
S T A N O V Y

(§ 218 zák. č. 89/2012 Sb.)

Preambule

Občanské sdružení SRDÍČKA, o. s. (IČO: O12 92 943, se sídlem 198 00 Praha 9, Černý Most, Hlaďova
661/7) bylo založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. na shromáždění členů konaném dne 10.
12. 2012 a vzniklo registrací Ministerstvem vnitra ČR reg. č.:  VS/1-1/91271/12-R ze dne 17. 12.
2012.

V souladu se zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 304/2013 Sb. přechází na novou zákonnou úpravu při
zachování  ve  smyslu  ustanovení  §  3045  odst.  1  zák.  č.  89/2012 Sb.  právní  kontinuity.  Spolek
Občanské sdružení SRDÍČKA je od 1. 1. 2014 zapsán u Městského soudu v Praze sp. zn.: L 25153

                                                 Čl. I.

                                        Úvodní ustanovení

1. SRDÍČKA, z. s., IČO: 012 92 943,  je právnickou osobou ve smyslu Zákona č.89/ 2012 Sb. a 
jeho činnost se řídí ustanoveními tohoto zákona. Je samosprávným, nezávislým a 
dobrovolným spolkem členů,kteří mají zájem se aktivně podílet na charitativní, zájmové a 
výchovné činnosti zaměřené na rodiny a děti, děti v dětských domovech, seniory, sociálně a
zdravotně znevýhodněné vrstvy obyvatelstva a lidi v tísni.

2. Sídlem spolku je Praha.

3. Spolek přispívá v souladu s uváděnou vlastní činností k dosahování obecného blaha, dbá, 
aby na rozhodování spolku měli podstatný vliv pouze bezúhonné osoby, nabytý majetek je 
výlučně z poctivých zdrojů a spolek hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému 
účelu.

Čl. II. 
Členství 

1. Členem Spolku se může stát každá fyzická a právnická osoba, která má zájem aktivně se
podílet na pomoci potřebným v naší společnosti, a to na základě svého přistoupení za člena
spolku a schválení výborem spolku.

2. Člen spolku  má práva a  povinnosti  v plném rozsahu,  právo podílet  se na řízení  spolku,
zejména je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní, aktivní a pasivní
volební právo, právo na informace o činnosti spolku, právo podávat návrhy a připomínky
orgánům spolku.  Člen spolku  má povinnost  platit  členské příspěvky a  povinnost  aktivní
účasti na činnosti spolku.

3. Členství  ve spolku  zaniká vystoupením,  vyloučením nebo dalšími  způsoby uvedenými  v
zákoně.

Čl. III.

Činnosti spolku

1. Hlavní  činností  spolku  je  uspokojování  a  ochrana  zájmů,  k jejichž  naplnění  byl  spolek
založen. Tato činnost je zaměřena zejména na:

-  pořádání zájmových volnočasových aktivit  a kroužků pro předškolní  i  školní  děti  a mládež,  za
účelem podpory rozvoje tvořivosti, uměleckého i sportovního zaměření, pořádání soutěží a akcí za
účasti veřejnosti
-  podpora  výchovné  a  vzdělávací  aktivity  i  mimoškolní  činnost  dětí  po  stránce  materiální  a
organizační. SRDÍČKA, z. s. usiluje o rozšíření komunikace s veřejností

- podpora a pořádání výchovných a vzdělávacích aktivit (kurzy, přednášky, semináře), zájmových
činností, soutěží, společenských a kulturních akcí,  podpůrných akcí pro podporu zdraví, morálky,
ekologie, získávání vztahu k přírodě a její ochraně

-  organizace  a  provozování  kulturních,  kulturně  -  vzdělávacích  a  zábavních  zařízení,  pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

- podpora a organizace aktivit, za účelem šířit a rozvíjet uměleckou výchovu

- pořádání výměnných, vzdělávacích, zdravotních či sportovních pobytů v rámci ČR i zahraničí



-organizování vzájemného propojení dětí z rodin, s dětmi z dětských domovů a s dětmi ze sociálně
slabých rodin

-  pořádání  finanční  a  věcné  podpory  pro  všechny  slabší  skupiny  obyvatelstva  (hendikepované,
sociálně ohrožené a další znevýhodněné vrstvy naší společnosti)

- provozování internetového portálu pro zajištění materiálních potřeb ve prospěch dětských center,
dětských domovů a ve prospěch dětí ze sociálně slabých rodin

-  organizace kulturních akcií a zábavy ve spojení děti a mládež pro seniory, invalidy a osamělé lidi

- provozování mateřského a dětského centra pro rodiče a jejich děti s orientací na hlídání dětí a
socializaci dětí v dětském kolektivu. Centrum ponese funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou i
relaxační.

   -  organizace  a  provozování  dětských  programů,  rodinných  akcí,  relaxačních  programů,  zájezdů,
přírodních pobytů, rodinných dovolených, hlídání dětí, doprovody dětí na kroužky

 - organizování a provozování ekologických programů a akcí na ochranu přírody, včetně provozování
ekofarmy a  to  v  souvislosti  s  vedením dětí  k  poznání  přírody,  včetně organizování  a  pořádání
pobytů děti v přírodě

-  organizačně  i  materiálně  podporuje  projekty  jiných  subjektů,  které   napomáhají  naplnění  cílů
spolku SRDÍČKA, z.s.

2.  Vedle  hlavní  činnosti  může  spolek  vyvíjet  též  vedlejší  hospodářskou  činnost,  která  slouží
k podpoře  hlavní  činnosti  a  hospodárnému využití  spolkového  majetku.  Jedná  se  o  předmět
podnikání, kterým je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zák. č. 455/1991 Sb.
V níže uvedených odborech:

 výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 výroba,  rozmnožování,  distribuce,  prodej,  pronájem  zvukových  a  zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 zprostředkování obchodu a služeb

 velkoobchod a maloobchod

 ubytovací služby

 činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 pronájem a půjčování věcí movitých

 reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 fotografické služby

 služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 provozování kulturních,  kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení,  pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 výroba, obchod a služby jinde nezařazené



                                                  

Čl. IV.

Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, svolávaná statutárním orgánem spolku, a to
předsedou spolku, nejméně jedenkrát do roka, případně z podnětu 1/3 členů spolku. Není-
li svolána členská schůze statutárním orgánem spolku do 30 dnů od doručení podnětu,
může ten, kdo podnět podal svolat zasedání členské schůze sám.

Členská schůze schvaluje stanovy a jejich změny, základní vnitřní normy pro činnost spolku, volí své
orgány  a  jejich  funkcionáře  a  výbor,  rozhoduje  o  základních  otázkách  členství,  organizace  a
hospodaření, rozhoduje o vyloučení člena, stanovuje výši příspěvku, rozhoduje o zániku spolku.

Členská  schůze  je  usnášeníschopná,  je-li  přítomná  nadpoloviční  počet  členů  sdružení.  Členská
schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů, pro rozhodování o stanovách sdružení a o zániku spolku je potřeba 90 % většiny
všech členů spolku.

2. Výbor spolku má 3 členy a je nejvyšším orgánem mezi členskými schůzemi a je volen
členskou schůzi na dobu pěti let.

3. Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. 

4. Stanovy  umožňují  i  rozhodování  mimo  členskou  schůzi.  Výbor,  jako  svolatel  členské
schůze, zašle návrh rozhodnutí na mailovou adresu uvedenou v seznamu členů spolku.
Člen je povinen do patnácti dnů od doručení, které potvrdí odesílateli, zaslat písemně své
rozhodnutí.  V případě,  že  nedoručí-li  ve  stanovené  lhůtě  souhlas  s návrhem,  platí,  že
s návrhem nesouhlasí. V případě rozhodování mimo členskou schůzi platí, že se většina
počítá  z celkového  počtu  hlasů  všech  členů.  V případě  rozhodování  o  výhradních
oprávněních členské schůze podle odst. 1 tohoto článku je vyžadován ověřený podpis
člena.

5. Způsob rozhodování podle odst. 5 tohoto článku je umožněn i v případě konání řádné,
nebo mimořádné členské schůze ve výjimečných případech, kdy se člen ze závažných
důvodů omlouvá z účasti na konání této členské schůze. Jsou-li součástí pozvánky podle
odst.  3 tohoto článku materiály,  které budou projednávány a  schvalovány na členské
schůzi,  je  tento  člen  oprávněn do patnácti  dnů od doručení,  které potvrdí  odesílateli,
zaslat písemně své rozhodnutí k předloženým materiálům. Na věci předem nepředložené
se uváděný způsob hlasování nevztahuje.

            Předseda spolku:

 - zastupuje spolek a její vrcholové orgány navenek

-   na  podkladě  usnesení  předsednictví  svolává  a  řídí  orgány  spolku  a  schvaluje  programové
zaměření činnosti spolku

- je oprávněn jednat ve všech otázkách jménem spolku, jako statutární orgán

          Místopředseda spolku:

- zastupuje předsedu v jednotlivých oblastech řídicí činnosti v době jeho  nepřítomnosti v plném
rozsahu

-  odpovídá  za  organizační  a  personální  záležitosti  spolku  spolu  s  takovouto  odpovědností  za
administrativu a archivní dokumentaci její činnosti

 -vede evidenci členských záležitostí občanského sdružení (přehled členské základny, potvrzení o
členství apod.)

6. Členská schůze a výbor spolku mohou v případě potřeby zřídit jako své pomocné orgány
komise a pracovní skupiny.

7. Pro naplnění jednotlivých úkolů se ustavují sekce spolku



Čl. V.
   Zásady hospodaření spolku

1. Prostředky spolku tvoří příspěvky, dotace, dary a výnosy z vlastní činnosti,  neúročné půjčky
členů sdružení (do doby vrácení půjčky se nesmí nabytý majetek bez souhlasu člena, který
neúročnou půjčku poskytl, prodat.)Při svém hospodaření je spolek povinen se řídit obecně
závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

2. Povinností  člena  spolku  je  řádně  platit  členský  příspěvek,  který  je  stanoven  na  období
kalendářního roku a jehož výše je stanovena rozhodnutím nejvyššího orgánu.

Čl. VI.

Zánik sdružení

1. Spolek  zaniká:  dobrovolným  rozpuštěním,  dobrovolným  sloučením,  nedobrovolným
zánikem dle  právních  předpisů  ČR  k  dobrovolnému  zániku  spolku  je  třeba  písemného
souhlasu nejméně 90% všech členů spolku

    2.  Při zániku spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze 
   3   Rozhodnutí o zániku je platné pouze tehdy, je-li také schválen způsob majetkového   
        vypořádání spolku.  K jeho schválení je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů  
        spolku. 
   4.  Pokud nedojde k vrácení neúročné půjčky členovi spolku , který neúročnou půjčku  
        poskytl v případě zániku spolku připadá nabytý majetek, nebo jeho poměrná část   
        tomuto členovi spolku. Nabytý majetek se nesmí bez souhlasu člena, který 
        neúročnou půjčku poskytl, prodat.
 5.   Majetek po vyrovnání závazku je možno předat pouze fyzické nebo právnické   
      osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností. O   
       tom rozhoduje Členská schůze.

 

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

1. V souladu s ustanovením § 3041 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. členská schůze konaná dne 25.
listopadu  2016 schválila  přizpůsobení  a  nové  znění  stanov  úpravě  zák.  č.  89/2012 Sb.
včetně  doplnění  zapisovaných  skutečností  podle  ustanovení  §  25  zák.  č.  304/2013  Sb.
současně se schvaluje podle ustanovení § 216 zák. č. 89/2012 nový název spolku, který je
SRDÍČKA, z.s. 

2. Pokud to z těchto stanov nevyplývá, jsou související vztahy upraveny zák. č. 89/2012 Sb. 

           V Praze, dne 25. listopadu 2016

                                                                                                       Michaela Chudobová

                                                                                                         předsedkyně spolku




