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S T A N O V Y 

Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, z. s. 

  

  

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

  

 

 
 

Článek 1 

 

Název a sídlo 

 

1. Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, z. s., (dále jen "Adorea") se jako občanské 

sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, považuje za spolek 

(dále jen „spolek“) podle ust. § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. Adorea je spolkem, který hájí zájmy svých členů a své zájmy uplatňuje v souladu 

s právními předpisy. 

  

2. Sídlem spolku a jeho vrcholných orgánů je Vsetín. Statutární orgán spolku určuje sídlo 

spolku.  

       Adresa ke změně stanov: Tyršova 1271, 755 01 Vsetín 

 

  

Článek 2 

 

Poslání 

 

Hlavním posláním spolku je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti  

a spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co největšího počtu 

obyvatel do dobrovolnických aktivit. 

Adorea plní své poslání tím, že především:  

 

1. realizuje a akredituje vlastní dobrovolnické programy. Zajišťuje a zprostředkovává 

dobrovolnickou činnost v organizacích, které poskytují služby různým cílovým 

skupinám obyvatel, zejména dětem, mládeží, rodinám, seniorům, lidem se zdravotním 

a mentálním postiženým, drogově závislým, národnostním menšinám a dalším 

skupinám ohroženým sociálním vyloučením nebo v organizacích zabývající se 

ekologií a životním prostředím. Za tímto účelem: 

- vybírá, eviduje a připravuje dobrovolníky pro výkon dobrovolnické služby 

- uzavírá s dobrovolníky smlouvy o výkonu dobrovolnické služby 

- uzavírá pojistné smlouvy, kryjící odpovědnost dobrovolníků za škodu na 

majetku nebo zdraví, která je dobrovolníkovi způsobena nebo kterou způsobí 

sám 

- sjednává zdravotní pojištění dobrovolníka před vysláním do zahraničí 

- uzavírá písemné smlouvy s přijímacími organizacemi 

2. realizuje jednorázové dobrovolné akce, spojené s charitativní činností a nejrůznější 

aktivity, zaměřené na vyhledávání dobrovolníků 
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3. vede a doplňuje databázi dobrovolníků a organizací, které spolupracují nebo mají 

zájem spolupracovat s dobrovolníky 

4. spolupracuje s masmédii, municipalitami a státními orgány 

5. spolupracuje s regionálními partnery, neziskovými organizacemi a dalšími 

dobrovolnickými centry a programy 

6. navazuje mezinárodní spolupráci 

7. propaguje dobrovolnictví v médiích i jinak 

8. v oblasti vzdělávání a výzkumu: 

- realizuje školení a výcvik dobrovolníků i dobrovolnických koordinátorů  

a dalších osob, pracujících s dobrovolníky 

- pořádá diskusní kluby a semináře pro neziskové organizace 

- pořádá kurzy, ve kterých je dobrovolnictví jedním ze stěžejních témat 

- spolupracuje s univerzitami a školami (pořádání seminářů, přednášek, 

diskusních klubů, pracovníci sdružení mohou vést ročníkové a diplomové 

práce studentů, věnované dobrovolnické problematice) 

9. poskytuje poradenství 

10. vykonává další činnosti v souladu s výše uvedeným cílem 

 

Článek 3 

 

Právní postavení, jednání   

 

1. Adorea své hlavní činnosti provádí a své poslání realizuje prostřednictvím svých 

členů, i prostřednictvím svých volených orgánů, tj. rady spolku jako kolektivního 

orgánu a členské schůze jako nejvyššího orgánu. Komise se nezřizují. 

 

2. Spolek zastupuje a v souladu s těmito stanovami a právními předpisy jeho jménem 

jedná statutární orgán. Statutární orgán zavazuje spolek a nabývá jeho jménem práv a 

povinností a jedná vůči ostatním subjektům.  Za statutární orgán jednají a podepisují 

jeho členové samostatně (předseda, místopředseda).  

 

Článek 4 

 

Vznik a zánik členství 

 

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 15 let a právnické osoby, které 

souhlasí se stanovami a cíli spolku a písemně se jim podrobí.  

2. Zájemce o členství ve spolku podá vlastnoručně podepsanou písemnou přihlášku o 

přijetí za člena spolku. Za právnickou osobu jedná její statutární orgán, nebo jím 

pověřená osoba. Uchazeč o členství podáním podepsané písemné přihlášky projevuje 

vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Podáním 

přihlášky potvrzuje, že byl seznámen se stanovami spolku a vyjadřuje tím svoji vůli a 

ochotu podílet se na činnosti spolku podle svých možností. Členství nepřechází na 

právní nástupce člena.  

3. O přijetí za člena spolku rozhoduje členská schůze. Členství vzniká dnem rozhodnutí o 

přijetí za člena spolku.  
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4. Členství ve spolku zaniká:  

a) vystoupením člena písemně oznámením spolku  

b) zrušením členství na základě návrhu rady spolku a po schválení členské 

schůze. 

c) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby 

d) zánikem spolku 

5. Zánikem členství zanikají všechny funkce člena. 

6. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku za běžný 

kalendářní rok.  

7. Vyloučený člen může navrhnout, aby do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí o 

jeho vyloučení přezkoumala toto rozhodnutí členská schůze. 

 

 

 

Článek 5 

 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen má právo:  

a) podílet se na činnosti spolku  

b) volit do orgánů spolku, a to po dovršení 18 let věku 

c) být volen do orgánů spolku, a to po dovršení 18 let věku 

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření  

e) být včas informován o konání členské schůze 

f) účastnit se jednání a rozhodování Členské schůze 

g) být na požádání informován o činnosti spolku 

h) člen má právo kdykoliv ze spolku vystoupit 

 

2. Člen má povinnost zejména:  

a) dodržovat stanovy spolku 

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, je-li do nich zvolen  

d) informovat orgány spolku o svých aktivitách konaných v rámci plnění cílů 

spolku 

e) platit členské příspěvky stanovené členskou schůzí 

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

g) zachovávat mlčenlivost 

 

 

 

Článek 6 

 

Orgány spolku 

 

1. Orgány spolku jsou:  

a) Členská schůze jako nejvyšší orgán  

b) Rada spolku jako statutární orgán.  

 

 

 



 4 

Článek 7 

 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.  

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.  

3. Členskou schůzi svolává rada spolku nejméně jednou ročně.  

4. Statutární orgán je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 

nadpoloviční většiny členů spolku starších osmnácti let. Nesvolá-li v tomto případě 

výbor členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět 

podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.   

5. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště, 

nebo na elektronickou adresu nejméně 15 dní před konáním členské schůze. 

6. Pozvánka musí obsahovat tyto skutečnosti: 

a) datum, čas a místo konání členské schůze, 

b) program jednání členské schůze. 

7. Písemné a odůvodněné návrhy členů spolku, které požadují zařadit na program jednání 

členské schůze, musí být výboru předloženy nejméně 5 dní před členskou schůzí.  

8. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina přítomných 

členů starších osmnácti let, pokud stanovy nestanoví jinak. 

9. Usnesení a volby členské schůze jsou platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina 

přítomných členů starších osmnácti let, pokud stanovy nestanoví jinak a jsou doložena 

písemným zápisem a prezenční listinou. 

10. Není-li členská schůze usnášení schopná podle odst. 8 tohoto článku po 15 minutách 

od času uvedeném na pozvánce, je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň 1/4 všech 

členů starších osmnácti let. V tomto případě není možno měnit program členské 

schůze, který byl uveden na pozvánce.  Usnesení a volby členské schůze jsou platné, 

hlasuje-li pro ně více než 1/6 všech členů starších osmnácti let.  

11. Členskou schůzi řídí předseda rady nebo jiný člen spolku, který je zvolen členskou 

schůzí. 

12. Členská schůze volí zapisovatele, dva ověřovatele zápisu.  

13. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo 

svoláno, případně telefonicky.  

14. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 

svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze 

byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do 

zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách. 

15. Členská schůze:  

a) rozhoduje o změnách stanov spolku 

b) schvaluje výsledek hospodaření a roční uzávěrku  

c) volí členy rady spolku na dobu pěti let.  

d) rozhoduje o návrzích rady spolku o vyloučení člena ze spolku či přijetí nového 

člena do spolku  

e) rozhoduje o minimální výši členských příspěvků a termínech jejich splatnosti 

odvolává členy rady  

f) rozhoduje o zrušení spolku v likvidaci nebo o jeho přeměně. 

16. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.  
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17. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 

hlasuje prostá většina přítomných členů.  

18. Pro přijetí rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku, jsou nutné dvě třetiny hlasů 

všech členů spolku.  

 

 

Článek 8 

 

Rada spolku 

 

 

1. Rada je kolektivním statutárním a výkonným orgánem spolku, který za svou činnost 

odpovídá členské schůzi.  

2. Rada má tři členy. Funkční období členů rady trvá 5 let.  Členové mohou být voleni 

opakovaně. 

3. Rada si zvolí svého předsedu a 2 místopředsedy. 

4. Rada řídí činnost spolku v obdobích mezi zasedáními členské schůze.  

5. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda alespoň 1 x ročně 

6. Rada zejména:  

a) koordinuje činnost spolku 

b) svolává členskou schůzi 

c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze  

d) projednává návrhy členů spolku vztahující se k činnosti  

e) projednává stížnosti – písemně do 30 dnů od doručení, navrhuje a předkládá 

členské schůzi návrhy o vyloučení či přijetí členů spolku  

f) rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

g) hlasovací právo členů je rovné. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů.  

7. Předseda a místopředsedové rady spolku zajišťují hospodaření spolku, odpovídají za 

správné a účelné nakládání s majetkem a s finančními prostředky spolku, zastupují 

spolek navenek, jednají a zavazují se jeho jménem navenek samostatně a podepisují se 

tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu spolku připojí svůj podpis. 

 

 

Článek 9 

 

                                                Zásady hospodaření 

 

1.   Spolek může k zajištění svého poslání provádět služby a podnikatelskou činnost,    

      avšak nikoli jako hlavní činnost spolku. 

2. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti podporující hlavní činnost spolku, jakož i zisk 

z hospodárného využití spolkového majetku musí být použit pouze pro spolkovou 

činnost, včetně správy spolku. 

 

Zdroje majetku spolku jsou zejména:  

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob  

b) dotace a granty 

c) úroky a výnosy z majetku členské příspěvky  

d) příjmy z činností směřujících k naplnění cílů sdružení  
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3. Za hospodaření odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi ke 

schválení zprávu o výsledku hospodaření, včetně finanční uzávěrky.  

4. K zajištění svých cílů může spolek zaměstnávat pracovníky podle platných 

pracovněprávních předpisů.  

 

  

Článek 10 

 

Zrušení a zánik spolku 

 

1. Spolek lze zrušit kvalifikovaným rozhodnutím členské schůze a dále způsobem 

stanoveným v zákoně. 

2. Spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku, a to ke dni provedení výmazu.  

V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za 

účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek 

po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že 

přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a se statusem veřejné 

prospěšnosti. 

3. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu 

(dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle 

rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 

 

Článek 11 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat vnitřní organizační řád 

spolku a volební řád upravující způsob volby do orgánů spolku.  

2. Právní režim spolku se řídí českými právními předpisy. Pokud nebylo v těchto 

stanovách dohodnuto jinak, platí v ostatním ustanovení občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. 

3. Tyto stanovy nahrazují veškeré stanovy a jejich doplňky přijaté občanským  

sdružením Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, o. s., vzniklým podle zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

 

 

 

 

 

Ve Vsetíně dne 23. 6. 2015 

 


