SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S.
Stanovy Spolku

ČLÁNEK I.
Úvodní ustanovení
Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s.
Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín
Odst.I.3. Společenství vdov a vdovců z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214
a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou
k právnímu jednání. Spolek působí na území České republiky.
Odst.I.4. Společenství vdov a vdovců z.s. je samosprávná, dobrovolná,
nepolitická a nezisková organizace osob, většinou seniorů, založená za účelem
naplňování společného zájmu, kterým je zejména: angažovanost v oblasti
pomoci lidem při ztrátě životního partnera. Spolek má křesťanský charakter
a svou činností usiluje o dobrý příklad ke křesťanskému způsobu života jak
u svých členů, tak i u veřejnosti. Spolek vyvíjí činnosti v souladu se zákonem
o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Spolek může vystupovat také pod názvem
„Spolek ovdovělých“, či „Spolek pozůstalých“.
Odst.I.5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů
spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle
spolku.
ČLÁNEK II.
Poslání a činnost spolku
Odst.III.1. Poslání spolku
Posláním tohoto spolku je obnovení narušené harmonie člověka, který byl ztrátou
partnera zasažen v rovině duševní, duchovní i tělesné. Zvláštní důraz je kladen
na jedinečnost osoby přístupem jak individuální péči, tak i ve skupinových
setkáváních.
Odst.III.2. Činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. I. 4, coby společného
zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a. Poradenství a konzultační činnosti zahrnující oblasti psychologické, právní,
sociální, duchovní a zdravotní.
b. Zajištění setkávání s představiteli kulturního, občanského, duchovního i
společenského života, formou přednášek, besed a workshopů.
c. Organizace společenských, rekreačních a duchovních akcí.
d. Pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především ke zlepšení
informovanosti a poznání ovdovělých.
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e. Praktická spolupráce s jinými podobně orientovanými subjekty na národní i
mezinárodní úrovni.
f. Propagace aktivit spolku a osvěta např. prostřednictvím různých benefičních
akcí, využití hromadných sdělovacích prostředků aj. K tomuto účelu využívá
spolek i svého loga.
g. Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví.
h. Další pomoc v různých rovinách, která umožní potřebný osobní kontakt
s pozůstalým a tím zmírní bolest z úmrtí, osamění a sociální izolaci.
Odst.III.3. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
realizace projektů pro podporu činnosti, uvedené v odst. 1, čl. II.
Odst.III.4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost
a správu spolku.
ČLÁNEK III.
Členství ve spolku
Odst.III.1. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká na základě osobního
pohovoru a následného schválení písemné přihlášky předsednictvem spolku,
které o jeho přijetí rozhodne na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku
se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
Odst.III.2. Členem spolku se může stát osoba, které zemřel životní partner.
Není rozhodující věk, sociální postavení, ani duchovní či politické zaměření.
Vstoupí-li následně člen spolku do stavu manželského, o členství ve spolku
nepřichází.
Odst.III.3. Čestným členem spolku se může stát osoba, která nesplňuje dané
podmínky, ale pomáhá rozvíjet činnost spolku. V případě potřeby může být
zvolen za člena kontrolní komise.
Odst.III.4. Člen spolku má právo:
a. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování
hlasováním
b. volit předsednictvo spolku, předsedu a místopředsedu spolku, kontrolní komisi
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
d. podílet se na praktické činnosti spolku
Odst.III.5. Člen spolku má povinnost:
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 činnosti
d. platit členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí
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Odst.III.6. Členství ve spolku zaniká:
a. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi
b. úmrtím člena
c. vyloučením člena předsednictvem spolku v případě hrubého porušení stanov,
narušováním činnosti spolku, odsouzením za trestný čin, případně z jiného
důvodu stanoveného zákonem
d. zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou
právní formu
Odst.III.7. Proti rozhodnutí předsednictva o vyloučení člena se lze písemně
odvolat ke kontrolní komisi.
Odst.III.8. Seznam členů spolku je veřejný. Zápisy a výmazy v tomto seznamu
provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně
podstatných údajů.
Odst.III.9. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne
do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
Odst.III.10. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
ČLÁNEK IV.
Orgány spolku
Odst.IV.1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a. členská schůze
b. předsednictvo
c. předseda, místopředseda
d. kontrolní komise
Odst.IV.2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich
funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
Odst.IV.3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní
orgány jsou volené.
Odst.IV.4. Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členové volených
orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní
členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených
orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního
období nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí z důvodů hrubého
porušení jeho povinností.
Odst.IV.5. Členská schůze
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a. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze se schází
nejméně jednou za dva roky a rozhoduje o všech důležitých otázkách týkajících
se spolku, zejména:
- schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
- volí předsednictvo, předsedu, místopředsedu, který je současně zvolen i do
funkce pokladníka a kontrolní komisi a odvolává je
- rozhoduje o způsobu volby (tajná volba nebo volba aklamací)
- garantuje křesťanský charakter statutárních i dalších orgánů a členů spolku
- schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející období
- určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období
- rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob - dvoutřetinovou většinou
všech členů
- rozhoduje o členství spolku v jiných organizacích, koalicích a kampaních
- rozhoduje o provozování kanceláře spolku
- schvaluje udělení čestného členství spolku
- rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti
- rozhoduje o sloučení spolku s jiným subjektem - dvoutřetinovou většinou všech
členů
- rozhoduje o zániku spolku - dvoutřetinovou většinou všech členů
b. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci
jiného orgánu spolku.
c. Zasedání členské schůze je svoláváno předsednictvem spolku nebo předsedou
spolku podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Informaci o konání
zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo
elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně
na včasně nahlášenou změnu adresy a to nejpozději dvacet dní před jeho
konáním. Součástí informace je den, čas a místo konání a návrh programu
zasedání členské schůze.
d. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání navrhovat vhodné změny,
zajišťující růst celého společenství, včetně změny rozhodnutí předsedy nebo
předsednictva.
e. Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech
členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování
jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny. Pro účely tohoto ustanovení se nepřihlíží ke
druhu členství ve spolku, tj. i v případě, kdy podle stanov mají někteří členové
pouze poradní hlas, mají tito členové právo na členské schůzi platně hlasovat.
Členskou schůzi řídí předseda, případně jiný pověřený člen předsednictva.
f. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské
schůze v souladu s odst. c. těchto stanov, lze jednat jen se souhlasem dvou
třetin přítomných členů spolku.
g. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje, členskou schůzí
pověřený člen spolku, zápis do 30-ti dnů od jejího konání. Zápis svým podpisem
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ověřuje další člen přítomný na zasedání členské schůze, který byl předem
pověřen. Každý člen smí do zápisů nahlížet.
Odst.IV.6. Předsednictvo
a. Je výkonným orgánem spolku. Je nejvyšším orgánem spolku v době mezi
konáním členských schůzí. Svolává členskou schůzi spolku. Řídí činnost spolku
v souladu se zákonem a těmito stanovami. Počet členů předsednictva ustanovuje
členská schůze. Předseda a místopředseda se stávají členy předsednictva svým
zvolením.
b. Vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny členské schůzi spolku.
Mandát předsednictva je tříletý. Zaniká zvolením nového předsednictva.
c. Schůze předsednictva svolává dle potřeby předseda nebo místopředseda
spolku.
d. Předsednictvo je schopné usnášení, účastní-li se jeho zasedání nejméně
polovina členů. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou zúčastněných
členů předsednictva. Každý člen má jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny.
Předsednictvo musí být svoláno do jednoho měsíce, požádá-li o to nadpoloviční
většina jeho členů.
e. Předsednictvo rozhoduje o přijetí nových členů spolku. Rozhoduje i o vyloučení
člena spolku. V případě ukončení činnosti některého z členů předsednictva
spolku, navrhuje kooptaci nového člena předseda spolku z náhradníků zvolených
členskou schůzí spolku.
f. Předsednictvo schvaluje založení Místního společenství spolku. Může rovněž
podle svých potřeb a možností zřídit administrativní aparát a funkci tajemníka
a určit rozsah jejich působnosti a pravomoci.
g. Předsednictvo přezkoumává a schvaluje roční rozpočet, podrobnou uzávěrku
hospodaření, kterou následně publikuje v rámci spolku.
h. schvaluje interní organizační normy spolku.
Odst.IV.7. Předseda a místopředseda
a. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány spolku a jsou oprávněni za
něj jednat samostatně, zejména pak jsou oprávněni rozhodovat o otázkách
spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem s výjimkou
majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní
poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může
jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
b. Předseda je volen členskou schůzí na dobu tří let. Předseda se funkce ujímá
v den následující po dni volby.
c. Předseda je povinen:
- svolávat zasedání členské schůze a předsednictva spolku
- vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku
- archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze a předsednictva spolku
- jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku,
a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti
předchozího strategického plánu.
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d. Podpisové právo má předseda a místopředsedova a jejich podpisy mají
stejnou právní váhu. K jednání jménem spolku o dílčích věcech může být
zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou
formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí
obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
e. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími předsednictva
a členské schůze.
Odst.IV.8. Kontrolní komise
a. Kontrolní komise je nezávislým orgánem spolku, je volena členskou schůzí
spolku.
b. Kontrolní komise dohlíží a kontroluje veškerou činnost spolku, zejména
hospodaření s movitým i nemovitým majetkem, dodržování stanov spolku,
vnitřních a právních předpisů, naplňování cílů spolku, platnost voleb
předsednictva, předsedy a místopředsedy.
c. Členům kontrolní komise jsou zpřístupněny doklady spolku, mají právo
požadovat od členů a orgánů spolku vysvětlení ke konkrétním věcem. Předseda
kontrolní komise se zúčastňuje jednání předsednictva s hlasem poradním.
d. Kontrolní komisi tvoří nejméně tři členové. Jejich počet musí být vždy lichý.
Její mandát je tříletý a zaniká zvolením nových členů kontrolní komise. Ze svého
středu volí hlasováním předsedu. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina
členů kontrolní komise.
e. Předseda kontrolní komise vede řádně agendu kontrolní komise (zápisy
z jednání kontrolní komise, protokoly z provedených kontrol činnosti spolku,
apod). Nejméně jednou za dva roky předkládá členské schůzi zprávu o činnosti
kontrolní komise. Zúčastňuje se jednání předsednictva spolku s hlasem
poradním.
Odst.IV.9. Místní společenství spolku
a. Vznikají za účelem řešení konkrétních místních podmínek a situací. Tvoří
strukturu spolku ovdovělých. Založení a zrušení místního společenství vychází
z potřeb ovdovělých v místě a dává se ke schválení předsednictvu spolku.
Minimální počet členů místního společenství je pět osob.
b. Členové místního společenství se schází podle možností, nejméně jednou za
měsíc. Společenství jsou vedena animátorem.
c. Animátorem se stává osoba vhodně zvolená a odborně připravená, schválená
předsednictvem spolku. Animátor může být předsednictvem odvolán na základě
osobního rozhodnutí nebo opakovaných oprávněných stížností členů místního
společenství.
d. Animátor spolupracuje s členy předsednictva a informuje členy místního
společenství o aktivitách spolku ovdovělých. Animátor delegací zastupuje
nemohoucí, zdravotně postižené členy spolku v orgánech spolku.
e. Animátoři jednotlivých místních společenství se schází nejméně jednou za rok
na společném zasedání s předsednictvem spolku.
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ČLÁNEK V.
Majetek a hospodaření
Odst.V.1. Spolek může nabývat majetek, užívat jej, disponovat s ním.
Odst.V.2. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských
příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska
i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních fondů a grantů, z příjmů ze svých
vedlejších hospodářských činností, popř. z výnosu svého majetku.
Odst.V.3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto
stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku
a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
Odst.V.4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani
právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To
nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku
z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných
smluv.
Odst.V.5. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména
pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve
smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho
správě. Hospodaření probíhá na základě návrhu rozpočtu schváleného výborem,
který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření včetně účetní
uzávěrky.
Odst.V.6. Finanční prostředky spolku jsou uloženy na vlastním účtu u peněžního
ústavu.
Odst.V.7. Statutární zástupci spolku mohou samostatně rozhodovat o vynaložení
finančních prostředků do výše 50 000 Kč. Vynaložení vyšších částek schvaluje
předsednictvo spolku.
Odst.V.8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou
obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.
Odst.V.9. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají
orgány spolku v rozsahu ustanovení stanov a vnitřních předpisů spolku.
Odst.V.10. Spolek neodpovídá za závazky svých členů.
ČLÁNEK VI.
Závěrečná ustanovení
Odst.VI.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě
rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Odst.VI.2. Při zániku spolku nebo sloučení s jiným spolkem či jinou organizací,
nebo nastane-li zánik spolku v důsledku pravomocného rozhodnutí o rozpuštění
spolku, předsednictvo ustanoví likvidační komisi. Tato komise je nejméně
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pětičlenná a ze svého středu volí likvidátora. Likvidátor pak postupuje v souladu
s platným právním řádem. Majetek po vypořádání závazků přechází na
organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek
Odst.VI.3. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den
nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem
jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým
soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
Odst.VI.4. Tyto stanovy společenství vdov a vdovců byly schváleny členskou
schůzí spolku dne 3.12.2014. Tímto dnem nabývají účinnosti.
Odst.VI.5. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno
neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost
těchto stanov.

Ve Zlíně, dne 3.12.2014.

Předseda spolku: Mgr. Alenka Panáková
Místopředseda spolku: Marie Dubská
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