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S T A N O V Y 

spolku 

Ve vatičce, z. s. 

 

Článek I 

Založení, trvání a vznik spolku 

1. Spolek byl založen shodou zakladatelů na obsahu stanov dle ustanovení § 218 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“). -------------------------- 

2. Doba trvání spolku není omezena - spolek je založen na dobu neurčitou. -------------------- 

3. Spolek vznikne dnem zápisu do spolkového rejstříku, který je veden místně příslušným 

rejstříkovým soudem. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek II 

Název, sídlo a forma spolku 

 

1. Název spolku je: Ve vatičce, z. s. (dále jen spolek); -------------------------------------------- 

2. Sídlo spolku: Velehradská 529/45, 767 01 Kroměříž; ---------------------------------------- 

3. Forma spolku: spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění (zapsaný spolek). ------------------------------------- 

 

Článek III 

Účel a poslání spolku 

 

1. Spolek je dobrovolným, nestátním, neziskovým svazkem občanů, kteří se spolčili k reali-

zaci společného zájmu pomáhat lidem nejen se zdravotním postižením a k poskytování 

obecně prospěšné činnosti nejen v sociální oblasti na území České republiky. ---------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Posláním spolku je pomoc seniorům žít plnohodnotným způsobem života. ------------------ 

 

Článek IV 

Základní cíle spolku 

 

1. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu umožňujících seniorům pl-

nohodnotný život. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Zapojování dobrovolníků a podpora dobrovolnictví. -------------------------------------------- 

3. Podpora volnočasových aktivit a pobytů za účelem společenského vyžití seniorů. ---------- 

4. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel 

spolku. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře) směřujících k osvětě v oblasti péče o 

seniory a pečující osoby. ----------------------------------------------------------------------------- 

6. Poradenská a konzultační činnost týkající se oblasti péče o seniory. ------------------------- 

7. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze. ------------------------ 
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Článek V 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby. ------------------- 

2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena 

spolku. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek 

jako samosprávný a dobrovolný svazek členů. ---------------------------------------------------- 

4. Členství zaniká: --------------------------------------------------------------------------------------- 

a) vyloučením člena na členské schůzi v případě, že člen i přes písemné napomenutí ze 

strany orgánů spolku porušuje stanovy (poškozování dobrého jména spolku, jednání 

v rozporu s posláním a cíli spolku). ----------------------------------------------------------- 

b) z jiného důvodu stanoveného zákonem. ------------------------------------------------------ 

 

Článek VI 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Statutární orgán - předseda. -------------------------------------------------------------------------- 

2. Nejvyšší orgán - členská schůze. -------------------------------------------------------------------- 

 

Článek VII 

Statutární orgán - předseda 

 

1. Statutárním orgánem spolku je předseda jako individuální orgán spolku. -------------------- 

2. Spolek zastupuje předseda ve všech záležitostech samostatně. Činí-li předseda za spolek 

písemná právní jednání, podepisuje je tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. --------- 

3. Funkční období předsedy je stanoveno na dobu neurčitou. ------------------------------------- 

 

Článek VIII 

Nejvyšší orgán - členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se ke svému zasedání nejméně jed-

nou ročně. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Svolání, jednání a působnost členské schůze se řídí zákonem. --------------------------------- 

 

Článek IX 

Zásady hospodaření 

 

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a pří-

jmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku včetně 

správy spolku. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností 

podle těchto stanov a s rozpočtem spolku. -------------------------------------------------- 
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Článek X 

Okolnosti zániku spolku 

 

1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí 

výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. ---------------------- 

2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu. ----------------------------------------------------- 

 

Článek XI 

Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny obsahu tohoto zakladatelského právního jednání, ledaže jde o změny v dů-

sledku nastalé právní skutečnosti nebo v důsledku rozhodnutí členské schůze Spolku, mo-

hou být učiněny pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné. ----------------------------- 

2. Právní vztahy tímto zakladatelským právním jednáním výslovně neupravené se řídí záko-

nem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

České republiky. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. XII 

Určení prvního statutárního orgánu, založení a vznik spolku 

1. Určení prvního statutárního orgánu spolku: ------------------------------------------------------- 

- Ing. Lenka Vašíčková, nar. dne 13. 02. 1971, s trvalým pobytem a bydlištěm: Velehrad-

ská 529/45, 767 01 Kroměříž, která vyslovuje ve smyslu § 12 zákona č. 304/2013 Sb., 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, souhlas se svým zápisem do spol-

kového rejstříku. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. S těmito stanovami vyslovili souhlas ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, všichni zakladatelé spolku, v důsledku čehož došlo k založení tohoto 

spolku. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku je oprávněna podat ve smyslu ustanovení § 

226 odst. 2 občanského zákoníku zakladatelka Ing. Lenka Vašíčková. --------------------- 

4. Spolek vznikne dnem zápisu do spolkového rejstříku; identifikační číslo (IČO) bude při-

děleno rejstříkovým soudem. ------------------------------------------------------------------------ 

5. Účinnost tohoto článku je vázána na splnění následující rozvazovací podmínky, kterou je 

vznik spolku; splněním této rozvazovací podmínky tento článek zakladatelského právního 

jednání zaniká. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tyto stanovy byly přijaty shodou zakladatelů dne 23. srpna 2017. --------------------------------- 


