
 

Stanovy Spolku DaR (Děti a Rodiče)  
 

 
Čl. I. 

Název spolku 
 

Název spolku je Spolek DaR (Děti a Rodiče) (dále jen „Spolek“). 

 
Čl. II. 
Sídlo 

 

Sídlem Spolku je obec Svatý Jan, PSČ 262 56. 

 
Čl. III. 

Stanovy 
 

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito Stanovami, které 
jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku, a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). 

 
Čl. IV. 

Účel, poslání a principy Spolku 
 

1. Spolek je nevládní a neziskovou právnickou osobou založenou k dosahování veřejně prospěšného 
účelu specifikovaného níže, a jako takový je způsobilý k právnímu jednání. Členové se v něm 
sdružují dobrovolně a na základě společného zájmu. 

2. Účelem Spolku je podporovat aktivní rodičovství a respektující přístup ke vzdělávání a 
prostřednictvím své činnosti přispívat ke smysluplnému naplnění dětství. 

3. K naplnění shora specifikovaného účelu vykonává Spolek zejména následující činnosti: 
i. vytváření připraveného prostředí podle Montessori pedagogiky a získávaní k tomu 

určených pomůcek, 
ii. sdružování rodičů a dětí se zájmem rozvíjet se a vzdělávat se v připraveném prostředí 

podle principů Montessori pedagogiky, 
iii. organizování pravidelných vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a jejich 

rodiče/průvodce, 
iv. organizování příležitostných aktivit pro děti a jejich rodiče/průvodce (výlety, exkurze, 

dílny apod.), 
v. pořádání kurzů, seminářů a vzdělávacích setkání, lektorská a poradenská činnost, 

vi. publikační a osvětová činnost, 
vii. propagace aktivit Spolku, 

viii. podpora domácího vzdělávání, 
ix. kooperace s dalšími subjekty majícími podobné cíle, 
x. setkávání za účelem výroby pomůcek, 

xi. pronájem a prodej pomůcek, 
xii. nepravidelné neformální setkávání, 

a další veřejně prospěšné činnosti. 

 
Čl. V. 

Hlavní činnost Spolku 
 

1. Spolek vykonává hlavní činnosti k naplnění účelu Spolku specifikovaného v ustanovení čl. IV. odst. 
2. těchto Stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním nebo výdělečnou činností. 

2. Hlavní činnost je financována zejména prostřednictvím členských příspěvků dle ustanovení čl. VII. 
odst. 6. těchto Stanov, sponzorských darů, příspěvků ze strany členů i nečlenů, grantů, dotací a ze 



 

zisku z vedlejších činností dle ustanovení odst. 4. tohoto článku. Je-li při výkonu hlavní činnosti 
dosaženo zisku, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své 
správy. 

3. Spolek může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sám hospodaří v souladu s posláním, 
cíli a účelem Spolku. 

4. Činnosti Spolku se mohou zúčastňovat i třetí osoby za dodržení podmínek zakotvených v těchto 
Stanovách a vnitřních normách Spolku. 

5. Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti za účelem získání prostředků pro financování hlavní činnosti spolku. 

 
Čl. VI. 

Členství ve Spolku 
 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Řadovým členem Spolku se může stát každá fyzická a/nebo 
právnická osoba, která splňuje podmínky uvedené v tomto článku, a to ke dni rozhodnutí předsedy 
Spolku o přijetí přihlášky.  

2. Členem Spolku se může stát plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let. Členem Spolku se může stát 
rovněž právnická osoba. Právnickou osobu ve Spolku zastupuje její statutární orgán, pokud si sama 
neurčí jiného zástupce. 

3. Přihláška obsahuje jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození žadatele, 
telefonické spojení a e-mailovou adresu, souhlas s podmínkami členství specifikovanými těmito 
Stanovami, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

4. Členové spolku se dělí na: 

(i) základní členy 
(ii) aktivní členy 
(iii) řadové členy 

5. Aktivním členem Spolku se může stát pouze řadový člen Spolku, který se svou činností aktivně 
podílí na chodu Spolku (tedy nejen využívá služeb Spolku, ale zejména osobně napomáhá 
k zajišťování činností a dosahování účelu Spolku) a podá žádost o přijetí mezi aktivní členy Spolku. O 
přijetí člena mezi aktivní členy rozhoduje předseda Spolku. 

6. Základními členy Spolku jsou zakladatelé Spolku; členství zakladatelů Spolku vzniká okamžikem 
podpisu těchto Stanov. Základním členem Spolku se dále může stát pouze aktivní člen Spolku, který 
podá žádost o přijetí mezi základní členy Spolku. Základní člen je dle předchozí věty přijat hlasy 2/3 
všech základních členů Spolku, mezi nimiž musí být vždy hlas předsedy Spolku, je-li zároveň 
základním členem. O přijetí základního člena lze rozhodnout mimo valnou hromadu. 

7. Členství aktivních a řadových členů vzniká dnem rozhodnutí předsedy Spolku o přijetí přihlášky dle 
ustanovení odst. 3. tohoto článku. 

8. Členství základních členů Spolku zaniká: 
- doručením písemného oznámení základního člena o vystoupení ze Spolku,  
- smrtí základního člena/zánikem základního člena bez právního nástupce, 
- vyloučením základního člena, poruší-li významným způsobem tyto Stanovy nebo dopustí-li se 

jednání v rozporu se zásadami Spolku; základní člen může být vyloučen ze Spolku hlasy 2/3 
zbylých základních členů Spolku, mezi nimiž musí být vždy hlas předsedy Spolku. 

9. Členství aktivních a řadových členů Spolku zaniká:   
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze Spolku,  
- smrtí člena/zánikem člena bez právního nástupce, 
- vyloučením člena, poruší-li tyto Stanovy, neplní-li řádně příslušné povinnosti člena Spolku 

nebo dopustí-li se jednání v rozporu se zásadami Spolku; o vyloučení člena rozhodne předseda 
Spolku.  

10. Zánikem členství nevzniká členovi nárok na vrácení zaplaceného členského příspěvku.  
11. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku. 

 



 

Čl. VII. 
Práva a povinnosti členů 

 

1. Řadoví členové jsou oprávněni účastnit se aktivit pořádaných Spolkem. Řadoví členové jsou povinni 
ctít poslání, cíle a úkoly Spolku, svým chováním přispívat k naplňování účelu Spolku a řádně a včas 
platit členské příspěvky. Řadovým členům nejsou ve vztahu ke Spolku přiznána další oprávnění, 
zejména nejsou oprávněni podílet se na rozhodování záležitostí Spolku, účastnit se valné hromady, 
volit a být voleni do orgánů Spolku. 

2. Aktivní členové jsou oprávněni: 
- účastnit se aktivit pořádaných Spolkem, 
- účastnit se valné hromady, 
- hlasovat na valné hromadě v záležitostech, k jejichž rozhodování jsou přizváni dle těchto Stanov, 
- podávat návrhy a připomínky,  
- vznášet dotazy orgánům Spolku, 
- být informováni o činnosti a hospodaření Spolku. 

3. Aktivní členové jsou povinni: 
- ctít poslání, cíle a úkoly Spolku, 
- řádně a včas platit členské příspěvky, 
- chránit a zachovávat dobré jméno Spolku, 
- svým chováním přispívat k naplňování účelu a cílů Spolku, 
- aktivně se podílet na činnosti Spolku, 
- dodržovat Stanovy Spolku a řídit se usneseními jeho orgánů vydanými v mezích jejich 

pravomocí. 
4. Základní členové jsou oprávněni: 

- účastnit se aktivit pořádaných Spolkem, 
- účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě, 
- volit předsedu Spolku za podmínek specifikovaných těmito Stanovami, 
- podávat návrhy a připomínky,  
- vznášet dotazy orgánům Spolku, 
- vyžádat si k nahlédnutí doklady o hospodaření Spolku. 

5. Základní členové jsou povinni: 
- ctít poslání, cíle a úkoly Spolku, 
- řádně a včas platit členské příspěvky, 
- aktivně se podílet na činnosti Spolku a zúčastňovat se valných hromad, 
- chránit a zachovávat dobré jméno Spolku, 
- svým chováním přispívat k naplňování účelu a cílů Spolku, 
- dodržovat Stanovy Spolku a řídit se usneseními jeho orgánů vydanými v mezích jejich 

pravomocí. 
6.  Výši a splatnost členských příspěvků stanovuje valná hromada. Zaplacení členského příspěvku na 

příslušný kalendářní rok lze na základě písemné žádosti člena prominout či snížit. O prominutí nebo 
snížení členského příspěvku rozhoduje předseda Spolku.  

7. Valná hromada může rozhodnout o povinnosti členů uhradit mimořádný členský příspěvek 
v případě vzniku potřeby uhrazení mimořádného výdaje. Maximální výše mimořádného členského 
příspěvku je stanovena na částku ve výši 1.000,- Kč za příslušný kalendářní rok. 

8. Zájemce o členství ve Spolku je povinen uhradit spolu s podáním přihlášky členský příspěvek na 
příslušný kalendářní rok. Nesplnění této povinnosti představuje překážku pro přijetí člena Spolku.  

 
Čl. VIII. 

Orgány Spolku  
 

1. Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny následující orgány Spolku: 
- Valná hromada 
- Předseda 

 



 

Čl. IX. 
Předseda 

 

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku.  
2. Předseda je oprávněn nechat se dočasně zastoupit členem Spolku nebo třetí osobou na základě plné 

moci.  
3. Předseda zejména: 

(i) zastupuje Spolek navenek a činí za Spolek právní jednání;  
(ii) svolává valnou hromadu a připravuje její program; 
(iii) řídí valnou hromadu;  
(iv) zařizuje záležitosti Spolku v období mezi valnými hromadami; 
(v) rozhoduje o hospodaření s finančními prostředky Spolku, sestavuje rozpočet Spolku a 

předkládá valné hromadě výsledky hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok;  
(vi) rozhoduje o přijetí a vyloučení řadového a aktivního člena; 
(vii) rozhoduje o prominutí či snížení členského příspěvku; 
(viii) přijímá vnitřní normy Spolku; 
(ix) rozhoduje v ostatních případech, které tyto Stanovy nesvěřují do výlučné působnosti valné 

hromady. 

4. Předsedou Spolku je Mgr. Zuzana Spálenská, nar. 21. 8. 1982, trvale bytem Heydukova 23, Bratislava, 
811 08, Slovenská republika. 

5. Funkce předsedy Spolku zaniká pouze písemnou rezignací předsedy Spolku s úředně ověřeným 
podpisem nebo smrtí. V případě rezignace předsedy Spolku zaniká funkce předsedy uvedeným 
datem, případně dnem doručení rezignace Spolku, není-li datum zániku funkce specifikováno. 

 
Čl. X. 

Valná hromada 
 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. 
2. Valná hromada představuje základní komunikační platformu členů Spolku a poradní orgán předsedy 

Spolku. Valná hromada slouží zejména k projednání záležitostí Spolku, k seznámení členů 
s hospodařením a činností Spolku a k informování členů o případných budoucích projektech Spolku.  

3. Valná hromada je svolávána nejméně jednou v příslušném kalendářním roce. 
4. Valná hromada rozhoduje způsobem specifikovaným těmito Stanovami. Do působnosti valné 

hromady náleží záležitosti, jejichž rozhodování je valné hromadě svěřeno těmito Stanovami. 
5. Valná hromada rozhoduje v následujících záležitostech: 

(i) změna Stanov; 
(ii) zrušení (zániku) Spolku; 
(iii) stanovení výše a data splatnosti členských příspěvků v příslušném kalendářním roce; 
(iv) volba nového předsedy Spolku v případě platného zániku funkce předsedy Spolku; 
(v) schválení rozpočtu Spolku na nadcházející kalendářní rok;  
(vi) schválení výsledků hospodaření Spolku za předcházející kalendářní rok. 

6. Valnou hromadu svolává předseda Spolku. V případě platného zániku funkce předsedy Spolku 
svolávají valnou hromadu nejméně dva základní členové Spolku. Pozvánka na valnou hromadu se 
doručuje pouze základním a aktivním členům prostřednictvím elektronické pošty na adresu, kterou 
člen uvede v přihlášce, nebo na adresu, kterou člen předem písemně sdělí Spolku. Pozvánka musí být 
odeslána nejméně sedm (7) dnů před datem konání valné hromady. Pozvánka se má za řádně 
doručenou třetí (3) pracovní den ode dne odeslání pozvánky na adresu uvedenou v tomto odstavci. 
Pozvánka obsahuje místo, datum a čas konání valné hromady a obecný program valné hromady. 

7. Místo a čas valné hromady se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již 
svolanou valnou hromadu lze odvolat nebo odložit, a to oznámením zaslaným členům ve shodné 
formě jako pozvánka na valnou hromadu. 

8. Předseda svolá valnou hromadu do šedesáti (60) dnů, požádá-li o svolání písemně nejméně jedna 
polovina základních členů Spolku. 



 

9. Každý základní a aktivní člen Spolku má jeden hlas.  
10. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li v okamžiku zahájení valné hromady přítomen předseda 

Spolku, nadpoloviční většina všech základních členů Spolku a nadpoloviční většina všech aktivních 
členů Spolku. V případě, že se valné hromady v čas uvedený na pozvánce zúčastní menší počet členů, 
přesouvá se začátek valné hromady o třicet (30) minut. Po uplynutí třiceti (30) minut od času 
zahájení valné hromady uvedeného v pozvánce postačuje pro usnášeníschopnost valné hromady 
účast předsedy Spolku a jedné třetiny všech základních členů Spolku (mezi něž se počítá předseda 
Spolku, je-li základním členem). 

11. Rozhodnutí o stanovení výše a data splatnosti členských příspěvků v příslušném kalendářním roce je 
přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných základních členů a nadpoloviční většina 
přítomných aktivních členů. 

12. Rozhodnutí o změně Stanov nebo zániku Spolku je přijato, hlasuje-li pro něj předseda Spolku, 
nejméně dvě třetiny přítomných základních členů a jedna polovina přítomných aktivních členů. Není-
li rozhodnutí dle předchozí věty navržené předsedou Spolku přijato, nebo svolaná valná hromada, na 
níž mělo dojít k přijetí předmětného rozhodnutí, není usnášeníschopná, je předseda Spolku 
oprávněn po uplynutí jednoho (1) měsíce ode dne konání příslušné valné hromady přijmout 
rozhodnutí o zániku Spolku ve své působnosti bez nutnosti schválení valnou hromadou. 

13. Rozhodnutí o volbě nového předsedy Spolku v případě platného zániku funkce dosavadního 
předsedy je přijato hlasy dvou třetin všech základních členů a jedné poloviny přítomných aktivních 
členů. 

14. Rozpočet Spolku na následující kalendářní rok a výsledky hospodaření Spolku za předcházející 
kalendářní rok jsou schváleny hlasy předsedy a nadpoloviční většiny přítomných základních členů. 

15. Předseda vyhotoví do třiceti (30) dnů od valné hromady zápis, který bude uložen v sídle Spolku 
k nahlédnutí základním nebo aktivním členům. 

 

Čl. XI. 
Zánik a likvidace Spolku 

 

1. Spolek zaniká z důvodů specifikovaných těmito Stanovami nebo příslušným ustanovením občanského 
zákoníku. 

2. Při zániku Spolku bez právního nástupce se likvidátorem stává předseda Spolku, nebo, není-li 
předsedy, osoba jmenovaná valnou hromadou. Likvidátor sestaví do dvaceti (20) dnů od rozhodnutí o 
zániku Spolku (resp. ode dne jmenování) soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem 
v sídle Spolku všem členům Spolku. 

3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v 
tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů Spolku nezbytné. Zbylý majetek bude navrácen 
subjektům, které jednotlivé části majetku věnovaly do vlastnictví Spolku. Zbývající majetek pořízený 
z prostředků Spolku věnuje likvidátor spolku s obdobným účelem, nebo obci, na jejímž území má 
Spolek sídlo.  

 

Čl. XII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Zakladateli Spolku jsou: 
celkem 6 zakladatelů (jména jsou k nahlédnutí na originálu stanov v sídle spolku). 

2. Zakladatelé se níže uvedeného dne, měsíce a roku shodli na obsahu těchto Stanov a vyjadřují s nimi 
svůj souhlas, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.  
 

 

V Příbrami dne 19. 2. 2016 
 


