
STANOVY 

„Fotografiemi pro radost,  z. s.“ 

 

čl. I 

Název a sídlo, působnost a charakter spolku 

1) Název spolku je: ”Fotografiemi pro radost, z. s. ” (dále jen ”spolek”); 

2) sídlem spolku je Nademlejnská 1069/24, 198 00 Praha 9;  

3) spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační 

jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;  

4) charakter spolku –  spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku.  

 

čl. II 

Účel spolku  

 Účelem spolku je podpora osob s mentálním a kombinovaným postižením a podpora 

organizací zajišťující péči o tyto osoby, a to především realizací výstav a dalších 

společenských, sportovních a kulturních akcí.   

 

čl. III 

Cíle spolku a předmět jeho činnosti 

  

a. Prezentace organizací poskytující péči osobám s mentálním a kombinovaným 

postižením.  

b. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících 

účel spolku. 

c. Zajišťování finančních prostředků pro podporu činnosti uvedených organizací. 

d. Příprava a realizace výstav, kulturních, společenských a sportovních akcí. 

e. Realizace osvětové činnosti. 

f. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze. 

 

čl. IV 

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. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství; 

b. doručením písemného oznámení člena o vystoupení; 

c. rozhodnutím o vyloučení; 

d. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě; 

e. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku.  

5) Člen má právo 

a. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 

b. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 

c. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. 

6) Člen má povinnost 

a. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat 

cíle spolku); 

b. platit členské příspěvky. 

7) Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.  

 

čl. V 

Orgány spolku 

 Orgány spolku jsou: 

a. Statutární orgán – předseda 

b. Nejvyšší orgán – členská schůze 

 

čl. VI 

Statutární orgán – předseda 

1) Statutárním orgánem spolku je předseda.  

2) Funkční období předsedy je desetileté.  

 

čl. VII 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, 

aby 

a) schválila případné změny stanov, 

b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně 

tuto radu spolku změnila či odvolala, 

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející 

období, 

d) určila koncepci činnosti spolku na další období, 

e) stanovila výši členských příspěvků, 

f) schválila rozpočet spolku na příští období, 



g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku, 

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov. 

2. 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.  

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. 

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku 

s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. 

5. 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. 

6. 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.  

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku 

povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady. 

8. Zasedání členské schůze je možné i formou „per rollam“, kdy komunikace probíhá 

elektronicky. 

9. Do spolku jsou přijímáni noví členové na základě jejich žádosti, kdy žádost schvaluje 

předseda spolku po vyjádření alespoň dalšího jednoho člena Rady. 

 

čl. VIII 

Zásady hospodaření 

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty 

a příjmy z  činnosti spolku a  z majetku spolku, a budou používány na činnost spolku.  

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

činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku. 

 

čl. IX 

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. 

 

Schvaluji: 

    Marta Kopecká, předsedkyně spolku 


