OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KADET

STANOVY

STANOVY
Občanské sdružení KADET, z. s.
I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Občanské sdružení KADET, z. s. (dále jen spolek) je sdružením dětí a
mládeže a dalších fyzických osob zaměřující se především na práci s dětmi
a mládeží.
2. Spolek byl založen dne 25. 8. 2003. Do 31. 12. 2013 byl registrován jako
občanské sdružení u Ministerstva vnitra ČR dne 10. 9. 2003 pod č. j. VS/11/54972/03-R (Od 10.9.2003 do 31.12.2013 byl registrován jako občanské
sdružení u Ministerstva vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/54972/03-R.)
3. Sídlem spolku je Třebíč. Spolek sídlí na adrese
Fr. Hrubína 753/1, Třebíč, PSČ 674 01.
4. Statutárním orgánem spolku je řádně zvolený předseda. Předseda může na
základě plné moci pověřit jednáním místopředsedu jiného člena rady
KADETu. Podepisování se uskutečňuje tak, že jednající osoba k názvu
spolku připojí své jméno podpis s dodatkem označující jeho funkci a razítko
spolku.
5. Volební období všech orgánů spolku je dvouleté.
I.

CÍLE A ČINNOST SPOLKU

1. Cílem spolku je
 nabídnout dětem a mládeži možnosti k aktivnímu trávení volného
času a snažit se tak účinně minimalizovat rizika spojená se sociálně
patologickými jevy;
 umožnit dobrovolným vedoucím, kteří pracují s dětmi a mládeží,
rozšiřování zkušeností a možnost přístupu k informacím potřebným
pro jejich dobrovolnou práci a pomáhat těmto vedoucím také
materiálně;
 poskytování informačních služeb dětem a mládeži.
2. Hlavní činnost spolku
 pravidelná práce s dětmi a mládeží v kroužcích, klubech a oddílech,
pořádání prázdninových táborů a pobytů;
 nepravidelné akce pro neorganizované děti a mládež;
 nepravidelné akce pro děti a mládež a jejich vedoucí registrované
v dalších organizacích;
 pravidelné i nepravidelné akce pro rodiny s dětmi;
 provoz Informačního centra pro mládež.
3. Vedlejší činnost spolku
 organizování akcí, seminářů, školení a výměn zkušeností pro
vedoucí organizací pracujících s dětmi a mládeží;
 půjčování či pronajímání majetku spolku.
II.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

1. Základní struktura
Organizační strukturu Občanského sdružení KADET tvoří:
a KADET jako celek,
b pobočné spolky s právní subjektivitou.
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2. Pobočné spolky
a jsou organizačními jednotkami ve smyslu § 228 zákona č.
89/2012 Sb. Občanský zákoník a jednají svým jménem od svého
vzniku,
b jsou základními organizačními jednotkami v tom smyslu, že
nezřizují ani nesdružují další organizační jednotky nadané právní
subjektivitou,
c sdružují řádné i přidružené členy spolku (viz články V. a VI.), kteří
se zabývají shodnou činností nebo je-li to výhodné místem jejich
působení,
d pobočné spolky jsou označovány plným názvem spolku Občanské
sdružení KADET, z. s., s připojeným vlastním označením (jako
zkrácený populární název se může používat pouze vlastní označení),
e pobočné spolky jsou samostatnými daňovými subjekty a
samostatně hospodaří (přesné hospodářské vztahy pobočného
spolku a spolku určuje zvláštní interní předpis),
f při své činnosti se řídí všemi interními dokumenty spolku
(případné výjimky stanoví rada spolku).
3. Vznik a zánik pobočných spolků
a pobočný spolek může vzniknout tam, kde si to vyžadují místní
(např. bydliště řádných členů a organizace aktivit v místě mimo
sídlo spolku) nebo organizační (např. seskupení členů se stejnou
činností) podmínky;
b pobočný spolek může vzniknout tam, kde jsou nejméně tři osoby
starší 18 let;
c o založení pobočného spolku rozhoduje svým usnesením Rada
KADETu na základě žádosti osob podle předchozího odstavce;
d Rada KADETu schvaluje zřizovací listinu pobočného spolku, která
je základním dokumentem vymezujícím činnost pobočného spolku;
e zřizovací listina může být upravována pouze usnesením Rady
KADETu;
f o zániku pobočného spolku rozhoduje v závažných případech
svým usnesením valné shromáždění spolku 3/5 většinou, přičemž
veškerá práva a závazky přecházejí na spolek (závažným případem
se rozumí porušování stanov, poškození dobrého jména spolku nebo
závažné prohřešky v hospodaření). Tato skutečnost musí být
předem oznámena v programu valného shromáždění;
g pobočný spolek může rovněž zaniknout rozhodnutím vlastního
valného shromáždění, přičemž veškerá práva a závazky přecházejí
na spolek. Tato skutečnost musí být neprodleně písemnou formou
oznámena Radě KADETu;
h zánikem pobočného spolku zároveň zaniká všem jeho členům
členství ve spolku. Tito mohou podat přihlášku do libovolného
existujícího pobočného spolku.
4. Orgány pobočného spolku a zastupování na valném shromáždění
KADETu
a nejvyšším orgánem pobočného spolku je valné shromáždění
pobočného spolku;
b valné shromáždění pobočného spolku svolává jeho předseda
nejméně jednou za rok. Pokud o jeho svolání požádá písemnou
formou nejméně jedna třetina řádných členů pobočného spolku
nebo rada pobočného spolku, svolá jednání předseda nejpozději
do jednoho měsíce od doručení takového podnětu;
c hlasovací právo na valném shromáždění pobočného spolku mají
všichni jeho řádní členové;
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d

valné
shromáždění
je
usnášeníschopné,
je-li
přítomna
nadpoloviční většina jeho řádných členů;
e usnesení valného shromáždění je platné, pokud pro něj hlasuje
nadpoloviční většina přítomných členů;
f valné shromáždění zejména:
 stanovuje počet členů rady pobočného spolku;
 volí a odvolává radu pobočného spolku;
 volí své zástupce do Rady KADETu;
 nominuje delegáty na valné shromáždění KADETu;
 schvaluje rozpočet pobočného spolku a projednává jeho
hospodaření;
 stanoví hlavní směry činnosti pobočného spolku;
 navrhuje změny zřizovací listiny pobočného spolku;
 rozhoduje o vyloučení člena z pobočného spolku;
 rozhoduje o zániku pobočného spolku;
g rada pobočného spolku je 3 – 7 členná a je složena z předsedy,
který je statutárním orgánem a jedná samostatně jménem
pobočného spolku, dále pak místopředsedy, hospodáře a případně
dalších členů;
h odstoupí-li ze své funkce předseda pobočného spolku, přecházejí
jeho pravomoci na místopředsedu až do řádné volby nového
předsedy;
i
odstoupí-li ze své funkce místopředseda pobočného spolku, rada
pobočného spolku jmenuje náhradníka až do řádné volby nového
místopředsedy;
j odstoupí-li ze své funkce člen rady pobočného spolku, zvolí rada
pobočného spolku náhradníka, který zastává funkci až do
nejbližšího valného shromáždění;
k za hospodaření pobočného spolku zodpovídá zvolený hospodář;
l
odstoupí-li ze své funkce hospodář, rada pobočného spolku
jmenuje náhradníka, který zastává funkci až do nejbližšího
valného shromáždění;
m přesnější pravidla jednání valného shromáždění a rady pobočného
spolku stanovují jednací a volební řády;
n pobočný spolek nemá vlastního revizora, jeho hospodaření
podléhá kontrole revizora sdružení;
o na valné shromáždění spolku jsou nominováni delegáti z
pobočného spolku podle následujícího klíče: za každých započatých
deset řádných členů pobočného spolku je nominován jeden
zástupce s hlasovacím právem (musí být řádným členem pobočného
spolku).
III.

ORGÁNY SPOLKU

1. Valné shromáždění
a valné shromáždění je nejvyšším orgánem spolku;
b valné shromáždění svolává předseda spolku nejméně jednou za
rok. Pokud o jeho svolání požádá písemnou formou nejméně
jedna třetina nominovaných delegátů nebo Rada KADETu, svolá
jednání předseda nejpozději do jednoho měsíce od doručení
takového podnětu;
c hlasovací právo na valném shromáždění mají všichni řádně zvolení
členové rady spolku a zvolení zástupci pobočných spolků (viz III.
4. k.);
d hlasovací
právo
na
valném
shromáždění
je
přenosné
prostřednictvím písemné plné moci udělené jinému delegátovi
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valného shromáždění s hlasovacím právem. Mandát člena rady
spolku je nepřenosný;
ostatní řádní členové spolku ze všech pobočných spolků se mohou
valného shromáždění účastnit s hlasem poradním;
valné
shromáždění
je
usnášeníschopné,
je-li
přítomna
nadpoloviční většina členů spolku s hlasovacím právem (nebo je
jejich zastoupení zajištěno plnou mocí);
usnesení valného shromáždění je platné, pokud pro něj hlasuje
nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem;
valné shromáždění zejména:
 volí a odvolává předsedu, místopředsedu, hospodáře a
revizora;
 schvaluje rozpočtový výhled a projednává jeho hospodaření;
 rozhoduje o výši členských příspěvků řádných členů;
 stanoví hlavní směry činnosti spolku;
 rozhoduje o změnách stanov;
 rozhoduje o zániku pobočného spolku;
 rozhoduje o zániku sdružení;
V mimořádném případě lze využít formu elektronického hlasování
 za mimořádný případ se považuje situace, kdy je nutno
rozhodnout v časové tísni nebo kdy by svolávání valného
shromáždění bylo ekonomicky a časově neefektivní;
 pro odpovědi ponechána lhůta 3 – 5 dní;
 při odeslání mailu s otázkou pro hlasování je nutné vyžádat
si zprávu o doručení;
 otázku je nutné položit jednoznačně, aby nemohlo dojít
k omylu;
 v mailu s otázkou pro hlasování je nutné popsat způsob
hlasování;
 nereagování je pro potřeby elektronického hlasování
považováno za souhlas;
přesnější pravidla stanovuje jednací a volební řád valného
shromáždění.

2. Rada KADETu
a je složena z předsedy, místopředsedy a hospodáře;
b radu svolává předseda nejméně 3x ročně (pokud o to požádá
nadpoloviční většina členů rady, tak i častěji);
c na jednání rady je vždy přizván i revizor spolku;
d pro setkání rady se může využít i elektronických komunikačních
prostředků (zpravidla SKYPE);
e rada odpovídá za koncepci spolku, pracuje na metodice činnosti,
udržuje kontinuitu celoroční práce a komunikaci mezi jednotlivými
pobočnými spolky;
f zabezpečuje plnění úkolů v období mezi valnými shromážděními.
Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci
valného shromáždění;
g 1x za rok připravuje výroční zprávu;
h rada je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nadpoloviční
většina jejích členů;
i
usnesení rady je platné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční
většina přítomných členů;
j v mimořádném případě lze využít formu elektronického hlasování.
Pro potřeby elektronického hlasování se analogicky použijí
ustanovení článku IV. odstavce 1, písmeno i.
k přesnější pravidla stanovuje jednací a volební řád Rady KADETu.
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3. Předseda a místopředseda
a předseda a místopředseda jsou voleni valným shromážděním;
b předseda (případně místopředseda) řídí jednání Rady KADETu a
valného shromáždění;
c oba dbají na prosazování dobrého jména spolku na veřejnosti;
d odstoupí-li ze své funkce předseda spolku, přecházejí jeho
pravomoci na místopředsedu až do řádné volby nového předsedy;
e odstoupí-li ze své funkce místopředseda spolku, rada spolku
jmenuje náhradníka, který zastává funkci až do nejbližšího
valného shromáždění;
f předseda a místopředseda mohou být pro dlouhodobé neplnění
povinností, porušování stanov nebo poškozování dobrého jména
spolku odvoláni 3/5 většinou valného shromáždění. Po odvolání
předsedy nebo místopředsedy se postupuje analogicky podle
písmen d. nebo e. tohoto odstavce.
4. Hospodář
a hospodář je volen valným shromážděním;
b je zodpovědný za přípravu rozpočtu a hospodaření spolku;
c hospodaří s majetkem spolku a vede jeho evidenci;
d je zodpovědný za řádné a včasné vyúčtování dotací přiznaných
spolku;
e je zodpovědný za komunikaci s hospodáři pobočných spolků;
f úzce spolupracuje s revizorem spolku;
g odstoupí-li ze své funkce hospodář, rada spolku jmenuje
náhradníka, který zastává funkci až do nejbližšího valného
shromáždění;
h hospodář může být pro dlouhodobé neplnění povinností,
porušování stanov nebo poškozování dobrého jména spolku
odvolán 3/5 většinou valného shromáždění. Po odvolání
hospodáře se postupuje adekvátně podle písmene g. tohoto
odstavce.
5. Revizor spolku
Revizor je kontrolním orgánem spolku. Jeho činnost se řídí následujícími
pravidly:
a revizora volí valné shromážděním;
b revizor kontroluje hospodaření spolku a pobočných spolků podle
platných předpisů nejméně jednou ročně;
c činnost revizora se řídí plánem práce, který je schvalován Radou
spolku;
d pokud revizor odstoupí ze své funkce, je nový jmenován radou
spolku až do doby řádné volby na valném shromáždění spolku;
e revizor může být pro dlouhodobé neplnění povinností, porušování
stanov nebo poškozování dobrého jména spolku odvolán valným
shromážděním. Pro odvolání člena revizní komise je nutná 3/5
většina delegátů valného shromáždění s hlasovacím právem. Po
odvolání revizora se postupuje adekvátně podle písmene d. tohoto
odstavce;
f funkce revizora je neslučitelná s jakoukoli jinou volenou funkcí ve
spolku.
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IV.

ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

1. Vznik a zánik řádného členství
Řádné členství ve spolku je dobrovolné. Řádným členem spolku se může
stát každý občan České republiky mající místo trvalého pobytu na území
ČR, starší 15 let, který se ztotožňuje s cíli spolku.
a členství vzniká na základě písemné přihlášky podané radě
pobočného spolku, která o přijetí rozhodne a po zaplacení
členských příspěvků
b členství vzniká vždy u příslušného pobočného spolku, kterému
byla podána přihláška;
c v případě, že se členem spolku chce stát osoba mladší 18ti let, je
přihláška platná pouze v případě, že je podepsána zákonným
zástupcem nezletilého;
d členství ve spolku zaniká písemným odhlášením, nezaplacením
členských příspěvků v řádném termínu nebo vyloučením;
e člen spolku může být vyloučen ve zcela mimořádných případech,
pokud závažně porušil stanovy, svým jednáním výrazně a
opakovaně poškodil jméno spolku nebo pobočného spolku a z
dalších závažných důvodů. Podnět na vyloučení může podat
kterýkoli člen spolku příslušnému valnému shromáždění
pobočného spolku, které o vyloučení rozhoduje 3/5 většinou (ve
zcela výjimečných případech může rozhodnout o vyloučení rada
pobočného spolku, která situaci objasní na nejbližším valném
shromáždění);
f v obzvláště závažných případech může o vyloučení řádného člena
rozhodnout rada spolku 3/5 většinou.
2. Práva řádného člena spolku
Každý řádný člen spolku má právo:
a na veškeré informace týkající se spolku nebo příslušného
pobočného spolku;
b podílet se na projednávání všech záležitostí týkajících se spolku a
příslušného pobočného spolku;
c hlasovat a volit delegáty do orgánů a funkcí ve spolku nebo
příslušného pobočného spolku;
d po dovršení 18 let věku být delegován a volen do všech orgánů a
funkcí ve spolku.
3. Povinnosti řádného člena spolku
Každý řádný člen sdružení má povinnost:
a platit stanovené členské příspěvky;
b dodržovat stanovy spolku;
c prosazovat cíle spolku a dbát o jeho dobré jméno na veřejnosti;
d sdělit neprodleně radě pobočného spolku změnu údajů uvedených
na přihlášce.
V.

PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

1. Vznik a zánik přidruženého členství
Přidružené členství ve spolku je dobrovolné. Přidruženým členem spolku se
může stát občan nebo dítě České republiky mající místo trvalého pobytu na
území ČR bez omezení věku.
a přidružené členství vzniká na základě písemné přihlášky podané
radě pobočného spolku (zpravidla prostřednictvím vedoucího
příslušného zájmového kroužku) a po zaplacení členských
příspěvků,
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přidružené členství vzniká vždy u příslušného pobočného spolku,
kterému byla podána přihláška;
v případě, že se přidruženým členem spolku chce stát osoba
mladší 18ti let, je přihláška platná pouze v případě, že je
podepsána zákonným zástupcem nezletilého;
přidružené členství vzniká na dobu určitou (zpravidla na jeden
školní rok) a týká se především pravidelných zájmových aktivit
dětí a mládeže;
přidružené členství ve spolku zaniká písemným odhlášením nebo
nezaplacením členských příspěvků v řádném termínu.

2. Práva přidruženého člena spolku
Každý přidružený člen spolku má právo:
a na veškeré informace týkající se spolku a příslušného pobočného
spolku.
3. Povinnosti přidruženého člena spolku
Každý přidružený člen spolku na povinnost:
a platit stanovené členské příspěvky
b sdělit
neprodleně
radě
pobočného
spolku
(zpravidla
prostřednictvím vedoucího příslušného zájmového kroužku)
změnu údajů uvedených na přihlášce.
VI.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU

1. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:
a příspěvky řádných a přidružených členů ;
b příjmy z vlastní činnosti;
c státní příspěvky, dary a dotace;
d majetek předaný do vlastnictví jinou organizací.
2. Majetek je ve vlastnictví spolku jako celku nebo příslušného
pobočného spolku.
3. Spolek jako celek nenese odpovědnost za hospodaření pobočných
spolků, které mají vlastní právní subjektivitu. Odpovědnost za
hospodaření je výhradně věcí statutárních zástupců pobočných
spolků.
4. Při zániku pobočného spolku zvolí Valné shromáždění spolku
tříčlennou komisi pro likvidaci, která zajistí vypořádání všech
závazků a pohledávek zanikajícího pobočného spolku.
5. Kromě vlastního majetku může spolek hospodařit i s majetkem
svěřeným či pronajatým.
6. Hospodaření s majetkem spolku podrobněji upravuje směrnice
schválená radou spolku.
VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto stanovy byly schváleny Valným shromážděním
v Třebíči dne 20. 11. 2015, a jsou platné od 1. 1. 2016.

spolku

2. Změnu stanov může schválit pouze valné shromáždění.
V Třebíči dne 20. 11. 2015

Jan Burda – předseda spolku

strana 7 z 7

