
Stanovy spolku  

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. 

 

I. Článek 

Název, forma, sídlo a charakter spolku 

I.I.  Spolek Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem,  z. s. (dále jen „spolek“)      

je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění.  

I.II. Sídlo spolku je na adrese Sv. Čecha 677, Jaroměř, 551 01. 

I.III. Spolek svoji činnost vykonává na území České republiky.  

I.IV. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, sdružující členy 

na základě společného zájmu.  

 

II. Článek 

Poslání spolku a jeho účel 

II.I.  Hlavním posláním spolku je podpora a doprovázení rodin, které vykonávají některou 

z forem náhradní rodinné péče, a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí žijících v těchto 

rodinách.  

II.II. Účely spolku: 

a) rozvoj a podpora všech forem náhradní rodinné péče 

b) vytváření nabídky dostupných služeb v oblasti náhradní rodinné péče 

c) zajišťování kontinuálního vzdělávání pro náhradní rodiče 

d) prohlubování odborných kompetencí náhradních rodičů    

e) spolupráce se státními i nestátními organizacemi participujícími při ochraně rodin 

f) prostřednictvím osvětové a vzdělávací činnosti zlepšovat informovanost širší laické     

i odborné veřejnosti o náhradní rodinné péči v ČR 

 

III. Článek 

Členství ve spolku 

III.I. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území 

ČR. 

III.II. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí žadatele                

na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení 

žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení                              

a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

III.III. Členská schůze spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání 

přihlášky. 

 



III.IV. Členové spolku mají právo: 

a) podílet se na činnosti spolku 

b) účastnit se členské schůze spolku 

c) vznášet návrhy, vyjadřovat se k otázkám činnosti spolku a hlasovat o nich na členské 

schůzi. 

d) volit a být voleni do orgánů spolku 

e) být informováni o plánech a o činnosti spolku a jeho orgánů, o hospodaření spolku a o 

využití získaných prostředků. 

 

III.V. Členové spolku mají povinnost: 

a) dodržovat stanovy spolku 

b) jednat v souladu s posláním a cíli spolku a dle svých možností se podílet na jeho 

činnosti. 

c) zdržet se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k poškození dobrého jména spolku.                

V případě, že se takového jednání člen dopustí, může být rozhodnutím členské schůze 

ze spolku vyloučen. 

 

III.VI. Zánik členství: 

a) členství zaniká na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství      

ve spolku, které bude obsahovat jméno a příjmení dosavadního člena a jeho 

vlastnoruční podpis.  

b) členství dále zaniká úmrtím člena, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a 

dále pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských 

schůzí 

c) členství všech členů spolku končí zánikem spolku.  

 

IV. Článek 

Orgány spolku 

IV.I. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: 

a) členská schůze 

b) předseda  

c) místopředseda  

IV.II. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh 

jejich jednání je upraven dále ve Stanovách 

IV.III. Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká 

uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánů členskou schůzí 

pro hrubé porušení jeho povinností. 

 

 



V. Článek 

Členská schůze 

V.I. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku. 

V.II. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku. Členská schůze volí 

volené orgány spolku, projednává činnost spolku za uplynulé období a plánuje činnost 

na období další a přijímá rozhodnutí důležitá pro existenci a fungování spolku. Jedná 

se zejména o: 

a) rozhodování o změně stanov 

b) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období 

předkládané předsedou 

c) schvalování výsledku hospodaření spolku 

d) rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku 

V.III. Členská schůze je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok. 

V.IV. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. 

Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od 

doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program schůze. 

V.V.  Právo účastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni 

členové spolku. 

V.VI. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům 

nejméně 30 dní před jejím konáním. 

V.VII. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů 

spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. 

 

VI. Článek 

Předseda 

VI.I. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku. 

VI.II. Předseda svolává členskou schůzi, zastupuje spolek navenek a při zastupování jedná 

samostatně. Je oprávněn (oprávněna) pověřit ve vybraných případech určitým 

jednáním místopředsedu, další členy nebo zaměstnance spolku. 

VI.III. Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových 

pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné 

naplňování poslání spolku.  

VI.IV. Předseda vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na 

dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj.  

 

 

 



VII. Článek 

Hospodaření spolku 

VII.I. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

VII.II. Zdroji majetku jsou zejména:   

a) granty, dotace a příspěvky z veřejnoprávních rozpočtů a státního rozpočtu 

b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob 

c) výtěžky z akcí pořádaných spolkem v rámci vedlejší hospodářské činnosti 

VII.III.  Vedlejší hospodářská činnost spolku spočívá v získávání finančních prostředků pro 

zajištění hlavní činnosti. Nesmí být v rozporu s posláním a účelem spolku. 

 

VIII. Článek 

Zánik spolku 

VIII.I. Spolek zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 

členské schůze spolku  

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů 

VIII.II. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky předány jiné právnické osobě 

s příbuzným předmětem činnosti.  

 

IX. Článek 

Závěrečná ustanovení 

IX. I. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

IX. II. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 22.6.2015. Účinnosti nabývají dnem 

zápisu do spolkového rejstříku vedeného u příslušného soudu.  

 

 

 


