P.R.O.,z.s., podpora rozvoje osobnosti
stanovy spolku
Čl. I.
Základní ustanovení
1. Spolek s názvem P.R.O., z.s., podpora rozvoje osobnosti je samo (dále jen „spolek“)samosprávný
a dobrovolný svazek členů.
2. Anglický ekvivalent jména spolku S.D.P.,r.a., support the development of personality
3. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Sídlem spolku je Brná 55, 517 43 POTŠTEJN.
Čl. II.
Charakteristika spolku
Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se zabývají problematikou vzdělávání,
podporou rozvoje osobnosti a řešením konfliktních a problémových situací v životní a profesní
realizaci jedinců a provádějí osvětovou a vzdělávací činnost.
Čl. III.
Hlavní a vedlejší činnost spolku
1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) koordinace a sjednocování vzdělávacího působení rodiny, školy a sociálních partnerů,
b) realizace vzdělávacích akcí v oblasti výuky matematiky a dalších vyučovacích předmětů,
c) preventivní aktivity zaměřené na nežádoucí, rizikové chování,
d) aktivity z oblasti odstraňování nevhodného jednání, chování a šikany ve vzdělávacích
kolektivech,
e) aktivity v oblasti vývoje, fungování a realizace vzdělávacího systému,
f) aktivity z oblasti nápravy získaných nevhodných a problémových sociálních postojů
a přístupů,
g) poradenství v oblasti profesní orientace a realizace,
h) aktivity s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami,
i) pořádání a organizování vzdělávacích, školících a diagnostických aktivit,
j) realizace uvedených aktivit se všemi věkovými skupinami,
k) pořádání a organizování volnočasových aktivit,
l) vést své členy a ostatní zájemce o vzdělávání a vzdělávací aktivity k dodržování etických
a mravních pravidel při aktivním rozvíjení komunikativních schopností,
m) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy,
n) se vzdělávacími institucemi i jednotlivci,
o) zajišťovat vzdělávání svých členů, jejich školení,
p) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností.
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2. Spolek může, výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
Čl. IV.
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
2. Členem spolku může být i osoba právnická.
3. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné
přihlášky.
a) Přihláška musí u fyzické osoby obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého
bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání
přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
b) Přihláška musí u právnické osoby obsahovat: název, sídlo, identifikační číslo, kontaktní osobu
oprávněnou jednat za právnickou osobu, kontaktní údaje, datum podání přihlášky
a vlastnoruční podpis osoby s právem jednat za právnickou osobu.
4. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
5. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
6. Člen spolku má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do
těchto orgánů,
b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.
7. Člen spolku má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly
v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
d) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
8. Členství ve spolku zaniká:
a) na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,
b) úmrtím, nebo zrušením člena (právnická osoba),
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena pro hrubé porušování stanov,
e) pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.
9. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy
a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných
příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolu podáním
písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem
zpřístupněny.
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10. Seznam členů je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku
a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
Čl. V.
Orgány spolku
1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) rada,
c) předseda.
2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
d) schválila případné změny stanov,
e) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku
odvolala,
f) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
g) určila koncepci činnosti spolku na další období,
h) stanovila výši členských příspěvků,
i) schválila rozpočet spolku na příští období,
j) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
k) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
l) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.
3. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní
nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní
členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
4. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo
jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
6. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu,
místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo
pokladníka odvolat.
7. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada
spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen
předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných
členů.
8. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do
60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
9. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho
funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

3/4

Čl. VI.
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí
a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá
výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
3. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
Čl. VII.
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 13.8.2015.
3. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci
Králové.
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