STANOVY

Autisté jihu, spolek
Čl. 1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále
jen „PAS“) jsme se rozhodli založit tento spolek.
Spolek je právnickou osobou, organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, politických
stranách, církvích a jiných spolcích a iniciativách. Spolupracuje však s nimi při uskutečnění
společných záměrů a prosazování společných zájmů. Členy spolku jsou rodiče osob s PAS,
sourozenci těchto osob, děti, mládež a dospělé osoby s PAS, jejich přátelé a osoby, které se
pro členství ve spolku dobrovolně rozhodly.
Název spolku: Autisté jihu, spolek (dále jen „spolek“)
Sídlo: Plzeňská 2219/44, České Budějovice 370 04

Čl. 2.
ÚČEL SPOLKU

Účelem spolku je poskytování účinné pomoci rodinám žijícím s osobami s PAS na území
Jihočeského kraje a jejich podpora ve všech jejich životních fázích. Spolek usiluje o to, aby
v rámci kraje fungoval ucelený sociálně-pedagogicko-pracovní program, který povede
k tomu, že lidé s autismem budou moci žít obdobným způsobem života jako jejich zdraví
vrstevníci a nebudou dlouhodobě umisťováni do psychiatrických léčeben.
Za tímto účelem bude spolek především:
1) spolupracovat s orgány státní správy, magistrátem, s ostatními neziskovými
organizacemi, se sponzory, s odborníky a s jinými spřízněnými osobami a
organizacemi v ČR i v zahraničí,

2) rozvíjet aktivity, které směřují k podpoře cílové skupiny,
3) státním orgánům předkládat k projednání návrhy a připomínky týkající se zlepšování
života osob s PAS a jejich rodin,
4) informovat širokou veřejnost o problematice PAS,
5) pořádat benefiční akce a veřejní sbírky,
6) vydávat informační materiály – publikační činnost,
7) podporovat a organizovat zájmové činnosti vedoucí k účelnému naplňování volného
času dětí, mládeže a dospělých s PAS, jejich rodin, sourozenců a všech ostatních, kteří
mají obtíže v adaptaci a integraci do společnosti,
8) pořádat tábory pro děti, mládež a dospělé s PAS a jejich sourozence
9) podporovat setkávání a společné pobyty rodin s dětmi a dospělými s PAS
10) organizovat kulturní, společenské a sportovní akce,
11) zprostředkovat odbornou péči pro osoby s PAS a jejich rodiny,
12) rozšiřovat znalost rodičů a odborníků (psychologů, pedagogů, logopedů apod.)
v oblasti péče o osoby s PAS – pořádat kurzy, semináře a konference,
13) připravovat projekty v souladu s cíli a posláním spolku,
14) provozovat služby podporující rozvoj spolku,
15) organizovat dobrovolnické činnosti ve prospěch naší cílové skupiny.

Čl. 3.
ČLENSTVÍ VE SPOLKU
Vznik členství
1) Členem spolku se může stát právnická osoba a každá fyzická osoba bez omezení věku,
pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo
společenství, která souhlasí s těmito stanovami.
2) Členství ve spolku může být řádné nebo čestné.
3) Čestným členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, která se významně
zasloužila o prosazování cílů a myšlenek spolku.
4) Čestné členy jmenuje členská schůze na návrh jakéhokoliv člena spolku s písemným
souhlasem navrhované osoby. Čestný člen má veškerá práva a povinnosti řádného
člena, nemá však povinnost platit roční členské příspěvky a zúčastňovat se schůzí.
5) Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Přijetí člena do
spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
6) Členství vzniká dnem za přijetí člena na základě rozhodnutí výboru spolku, zaplacením
ročního příspěvku a zápisem do seznamu členů.
Členství ve spolku zaniká:
1) písemným oznámením člena (dnem jeho doručení radě spolku),
2) nezaplacením ročního příspěvku,
3) úmrtím nebo zánikem člena,

4) zrušením členství na základě rozhodnutí rady, a to při porušení povinnosti člena podle
těchto stanov a podle obecně závazných právních předpisů, při poškození dobré
pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů spolku,
5) zánikem spolku.

Práva a povinnosti členů
Člen spolku je oprávněn zejména:
1) podílet se na činnosti spolku,
2) volit do orgánů spolku a být volen do orgánů spolku může být osoba starší 18 let
3) vyjadřovat se k činnosti spolku - podávat návrhy a připomínky,
4) navrhovat osobu pro udělení čestného členství,
5) využívat výhod, které spolek může svým členům poskytovat.
Člen spolku je povinen zejména:
1) dodržovat stanovy spolku a plnit přijatá usnesení a rozhodnutí,
2) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
3) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
4) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy do konce
kalendářního roku, tuto povinnost mají pouze zletilý členové spolku,
5) zdržet se jednání poškozujícího zájmy spolku, jeho cíle nebo dobrou pověst.

Čl. 4.
ORGÁNY SPOLKU
Orgány spolku jsou:
 valná hromada
 rada spolku
 předseda spolku
 revizor

I.Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové tohoto spolku. Valnou
hromadu svolává písemně, telefonicky nebo vyvěšením na webových stránkách spolku
alespoň 15 kalendářních dnů před dnem konání valné hromady rada spolku dle potřeby,
nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň
třetina členů. V takovém případě je rada povinna ji svolat nejpozději do jednoho měsíce od
obdržení žádosti.
1) Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň čtvrtina členů spolku. Není-li
členská schůze usnášení schopná, svolá výbor novou valnou hromadu. Ta je
usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň tři členové. Není-li stanoveno jinak, valná

hromada rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy
spolku.
2) Valná hromada je neveřejná.
3) Na návrh člena spolku může valná hromada dovolit přítomnost třetí osoby.
4) Valné hromadě přísluší:
a) volit z členů přímou nebo tajnou volbou na dobu pěti členy rady spolku,
předsedu, místopředsedu,
b) schvalovat výši členských příspěvků nebo stanovit zásady stanovení jejich
výše,
c) schvalovat výroční zprávu a účetní závěrku,
d) schvalovat změny stanov.

II.Rada spolku
1) Rada spolku je řídícím orgánem spolku odpovědným valné hromadě.
2) Rada spolku má nejméně tři členy a její činnost řídí předseda. Rada se schází dle potřeby,
nejméně však jedenkrát za měsíc. Schůzi rady může svolat kterýkoliv její člen.
3) Členství v radě je čestnou funkcí bez nároku na odměnu. Opětovné zvolení je možné.
4) Radě přísluší:
a) přijímat vnitřní předpisy spolku kromě těch, které přísluší pouze valné
hromadě,
b) rozhodovat o přijetí nových členů do spolku,
c) rozhodovat o vyloučení členů,
d) vést seznam členů spolku a zajistit vedení dalších evidencí, včetně účetnictví,
e) spravovat majetek spolku,
f) svolávat valnou hromadu,
g) plnit usnesení valné hromady
h) činit veškeré potřebné úkony pro zajištění běžné činnosti spolku, výkonem
dalších činností mohou být radou pověřováni i jiní členové spolku
i) stanovit, kdo je odpovědný za vedení účetnictví
j) předkládat valné hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky,
k) uveřejňovat každoročně výroční zprávu o činnosti spolku
l) navrhovat změny stanov spolku.
5) Rada rozhoduje většinou hlasů. Zasedání a rozhodnutí rady může proběhnout i za pomoci
telekomunikačních prostředků a výměnou dokumentů. Dnem rozhodnutí je den, kdy svoji
vůli projevil poslední člen rady.

III. Předseda spolku a místopředseda spolku
V čele spolku stojí předseda, kterého volí rada spolku, je statutárním orgánem spolku a je
členem rady. Zastupuje spolek vůči třetím osobám samostatně. Předseda spolku je
odpovědný za výkon své funkce valné hromadě a řídí její jednání. V případě nepřítomnosti
předsedy spolku předsedá valné hromadě místopředseda spolku. Předseda spolku může
předsednictví na valné hromadě přenechat místopředsedovi spolku.
K jednání za spolek vůči třetím osobám samostatně může předseda spolku zmocnit
místopředsedu spolku, a to na základě generální plné moci s notářsky ověřeným podpisem.

K jednání za spolek v dílčích věcech může předseda spolku zmocnit další osobu písemnou
plnou mocí s vymezením konkrétních oprávnění této osoby.

IV. Revizor
1) Revizor je kontrolním orgánem spolku odpovědným valné hromadě spolku.
2) Revizor vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje radu na zjištěné
nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně
jedenkrát ročně.
3) Revizor je oprávněn účastnit se zasedání rady spolku.
4) Pro zasedání valné hromady může vypracovat revizor spolku zprávu o výsledcích
revizí a kontrolní činnosti.
5) Členství v radě spolku a v revizní komisi spolku je vzájemně neslučitelné.

Čl. 5.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

1) Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
a) příspěvky členů spolku,
b) dary, sponzorské a jiné příspěvky, odkazy, dědictví a dotace, podpory nebo
granty poskytnuté na projekty spolku a jiná plnění od fyzických a
právnických osob,
c) veřejné sbírky pořádané na podporu spolku,
d) případné příjmy z vlastní a reklamní činnosti.
2) Prostředky spolku slouží k rozvoji jeho činnosti. Spolek vynaloží všechny své příjmy,
po odečtení režijních nákladů, ve prospěch cílů spolku,
3) Spolek vede účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy a vnitřními předpisy
spolku. Peněžní prostředky spolku, kromě nezbytné hotovosti, se ukládají u
peněžního ústavu na účet k tomuto účelu zřízený. Za účetní evidenci a archivaci
účetních dokladů odpovídá pověřený člen rady.
Čl. 6.
ZÁNIK SPOLKU
1) Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí
valné hromady,
b) rozhodnutím příslušného orgánu
2) Zaniká-li s dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 7.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Úprava stanov byla schválena usnesením Valné hromady, která byla svolána za tímto
účelem dne 17. 12. 2017.

V Českých Budějovicích dne 17. 12. 2017

