STANOVY
KAPPA–HELP, z.s.
Článek I.
Základní ustanovení
1. Název spolku: KAPPA-HELP, z.s. (dále jen „spolek“)
Sídlo spolku: Přerov (Kojetínská 11)
2. Občanské sdružení o.s. KAPPA-HELP ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), tedy od 1.
1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 ve spojení s § 214 a násl. OZ.
3. Název o. s. KAPPA – HELP se s ohledem na § 216 OZ mění na KAPPA-HELP, z. s.
4. KAPPA-HELP, z. s. je dobrovolnou nestátní, neziskovou a nepolitickou organizací.
5. Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Spolek má svůj samostatný bankovní účet
a hospodaří v souladu s příslušnými právními předpisy.
Článek II.
Účel spolku
1. Účelem a posláním spolku je pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a
hrozí jim vyloučení na okraj společnosti.
2. Spolek realizuje programy sociální prevence a integrace – v oblastech závislostí, sociálního
vyloučení, etnických minorit, obětí trestné činnosti a nezaměstnaných osob.
3. Spolek realizuje programy léčby, snižování rizik a resocializace pro osoby ohrožené drogovou
závislostí, alkoholismem nebo patologickým hráčstvím.
4. Spolek realizuje programy primární prevence a vzdělávání v oblastech sociálně-nežádoucích
jevů, rizikového chování a sociálního vyloučení.
5. Spolek realizuje poradenské programy pro oběti trestné činnosti, děti a mládež, závislé a jejich
blízké.
6. Spolek realizuje kulturní, sportovní a popularizační aktivity, které slouží k podpoře dětí a
mládeže, vyloučených osob nebo soužití mezi majoritou a minoritními skupinami.
7. Ve všech těchto výše uvedených oblastech vymezuje roční dílčí cíle a spolupracuje se státními
i nestátními institucemi z regionu Přerovska i celé ČR.
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Článek III.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
1. Valná hromada
2. Rada spolku
3. Ředitel spolku
4. Ekonomický manažer spolku
5. Revizor spolku
Statutárním orgánem spolku je ředitel spolku a ekonomický manažer spolku. Každý z nich
zastupuje spolek samostatně.
Článek IV.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu svolává nejméně jednou za rok ředitel spolku nebo ekonomický manažer.
Ředitel spolku je povinen svolat valnou hromadu do 30ti dnů od podání žádosti rady spolku,
revizora nebo nejméně jedné třetiny členů spolku. Nesvolá-li ředitel valnou hromadu v tomto
termínu, je oprávněn ji svolat ten, kdo předložil žádost o svolání valné hromady podle
předchozí věty. Za podmínek čl. VII, odst. 5, poslední věty, je oprávněn valnou hromadu
svolat revizor spolku.
3. Valná hromada rozhoduje o všech základních otázkách týkajících se činnosti, orientace a
poslání spolku. Zejména však:
a) schvaluje, doplňuje nebo mění stanovy spolku.
b) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně,
c) rozhoduje o změnách názvu nebo symboliky spolku.
d) rozhoduje o vzniku nebo zániku členství ve spolku.
e) volí a odvolává členy rady spolku a revizora spolku
f) z řad zvolených členů rady spolku volí ředitele spolku.
g) je oprávněna změnit nebo zrušit rozhodnutí rady spolku.
h) hodnotí a schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku, roční účetní uzávěrku, zprávu o
hospodaření spolku a koncepci činnosti spolku.
Článek V.
Rada spolku
1. Rada spolku je řídícím orgánem spolku. Řídí činnost spolku v období mezi valnými
hromadami ve smyslu platných stanov a usnesení přijatých valnou hromadou.
2. Rada spolku má 3 – 7 členů, počet členů rady stanovuje valná hromada před vlastní volbou.
Členové rady jsou voleni na dva roky valnou hromadou. Pokud někdo z členů rady během
svého funkčního období odstoupí, valná hromada provede doplňovací volby do rady tak, aby
počet členů rady byl nejméně 3 osoby. Členem rady se mohou stát pouze řádní členové
spolku.
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3. V čele rady stojí ředitel spolku, který je volen valnou hromadou z řad zvolených členů rady na
dobu pěti let.
4. Rada spolku se schází podle potřeby, minimálně dvakrát ročně. Je svolána ředitelem spolku.
Rada je usnášeníschopná, pokud je na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích
členů.
5. Rada spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas ředitele spolku. Rada spolku pořizuje ze svého jednání zápis, jehož jeden
výtisk předkládá revizorovi spolku.
6. Rada spolku:
a) předkládá valné hromadě ke schválení koncepci činnosti a rozvoje spolku.
b) schvaluje zásady hospodaření s finančními prostředky a roční rozpočet spolku a rozhoduje
o využití hospodářského výsledku spolku.
c) jmenuje a odvolává ředitele a ekonomického manažera spolku, rozhoduje o jejich finančním
ohodnocení.
d) jmenuje a odvolává statutární orgány/zástupce spolku
e) předkládá valné hromadě návrhy k přijetí nových členů a návrhy na zrušení členství.
f) vypracovává výroční zprávu o hospodaření a předkládá ji ke schválení valné hromadě
spolku.
Článek VI.
Ředitel spolku
1. Ředitel je statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku, jedná na základě schválené
koncepce činnosti spolku (čl. IV, odst. 3, písm. h) a rozhodnutí rady spolku.
2. Ředitel spolku:
a) je statutárním orgánem spolku společně s ekonomickým manažerem, je oprávněn za něj
jednat samostatně
b) svolává a řídí zasedání valné hromady
c) svolává a řídí zasedání rady spolku
d) se souhlasem rady spolku je oprávněn pověřit zastupováním spolku další osoby, a to
výhradně zaměstnance nebo členy spolku.
3. Ve funkci ředitele spolku:
a) zabezpečuje chod programů spolku po stránce hospodářské, administrativní a odborné.
b) zastupuje spolek ve všech záležitostech
c) zodpovídá za stav hospodaření ve spolku, zodpovídá za zajištění financování programů
spolku v souladu se schváleným rozpočtem.
d) plní úkoly uložené správní radou, účastní se jednání rady spolku
e) sestavuje roční rozpočet spolku dle návrhu ekonomického manažera a předkládá jej správní
radě.
4. Funkce ředitele není slučitelná s funkcí revizora spolku.
Článek VII.
Ekonomický manažer spolku
1. Ekonomický manažer je volen správní radou spolku na dobu 5 let, ekonomickým manažerem
se může stát pouze člen spolku.
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2. Ekonomický manažer spolku:
a) je statutárním orgánem spolku společně s ředitelem spolku, je oprávněn za něj jednat
samostatně
3. Ve funkci ekonomického manažera spolku:
a) zabezpečuje chod programů spolku po stránce ekonomické.
b) zastupuje spolek v ekonomických záležitostech
c) plní úkoly uložené správní radou, účastní se jednání rady spolku
d) pořizuje písemný záznam ze zasedání valné hromady a rady spolku
e) navrhuje roční rozpočet spolku a předkládá jej řediteli
4. Funkce ekonomického manažera není slučitelná s funkcí revizora spolku.

Článek VIII.
Revizor spolku

1. Revizor je kontrolním orgánem spolku. Je volen valnou hromadou na dobu 4 let, revizorem se
může stát pouze člen spolku.

2. Funkce revizora není slučitelná s jinou volenou funkcí nebo pracovně právním vztahem ve
spolku.

3. Revizor má právo se zúčastňovat všech jednání orgánů spolku. Má právo nahlížet do
účetnictví do všech písemností spolku tak, aby nedošlo k narušení důvěrnosti informací o
klientech (ve smyslu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

4. Revizor
a) kontroluje, jak jsou realizována rozhodnutí valné hromady a rady spolku
b) dohlíží na hospodaření spolku, a to zejména z hlediska dodržování obecně závazných
právních předpisů, stanov a ostatních interních předpisů.

5. Revizor předkládá jednou ročně revizní zprávu valné hromadě. V případě, že revizor zjistí
nedostatky, je povinen bez prodlení informovat radu spolku a vyzvat ji ke zjednání nápravy
nedostatků. Nebude-li sjednána náprava, je revizor oprávněn svolat valnou hromadu
prostřednictvím ředitele spolku, nebo tak učinit sám.
Článek IX.
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné a jeho členem se může stát každá fyzická a právnická osoba,
která se chce podílet na jeho činnosti v souladu s jeho posláním a cílem, a souhlasí s jeho
stanovami.
2. Členství vzniká dnem rozhodnutí valné hromady o přijetí za člena, a to na základě písemné
přihlášky. Přijetí musí být schváleno dvoutřetinovou většinou členů přítomných na valné
hromadě. Valná hromada schvaluje přihlášky doručené písemně nejméně 15 dnů před
konáním valné hromady do sídla nebo kanceláře spolku. Náležitosti přihlášky k členství
stanoví rada.
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3. Členství ve spolku zaniká:
a) písemným oznámením člena o ukončení členství.
b) vyloučením člena valnou hromadou pro hrubé porušení stanov nebo jednání v rozporu se
zájmy spolku.
c) vyloučením člena valnou hromadou, pokud se člen spolku déle než dva roky nepodílí na
činnosti spolku (neúčast na valné hromadě).
d) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého
4. Návrh na vyloučení podává kterýkoliv člen spolku řediteli spolku nejméně 15 dní před
konáním valné hromady. Ředitel spolku je povinen neprodleně o návrhu informovat
navrhovaného člena. Člen navrhovaný k vyloučení má právo se zúčastnit projednávání svého
vyloučení a vyjádřit se k důvodům svého vyloučení.
5. Vyloučení člena musí být schváleno dvoutřetinovou většinou členů spolku přítomných na
valné hromadě. O vyloučení se rozhoduje v tajném hlasování. Rozhodnutí o vyloučení musí
být členovi oznámeno písemně. Proti rozhodnutí o vyloučení není přípustný opravný
prostředek.
6. Vyloučení ze spolku není překážkou pro podání nové přihlášky.
7. Členové spolku, kteří jsou do funkce zvoleni, mohou z funkce odstoupit, jsou však povinni
oznámit to písemně radě spolku. Jejich funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití
prohlášení.

Článek X.
Práva a povinnosti člena spolku
1. Každý člen spolku má právo:
a) podílet se na činnosti spolku.
b) využívat všech služeb spolku a výhod, které souvisí s členstvím ve spolku.
c) být informován o činnosti a hospodaření spolku, nahlížet do zápisů z valných hromad a
jednání rady spolku.
d) účastnit se jednání valné hromady, volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů.
e) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
2. Každý člen spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy spolku, rozhodnutí a usnesení valné hromady a rady spolku.
b) svými vědomostmi a dovednostmi se podílet na činnosti a programech spolku.
c) hájit zájmy spolku, dbát o jeho dobré jméno a nepodnikat kroky, které jsou v rozporu se
zájmy spolku.
d) účastnit se jednání valné hromady.
e) dostavit se na jednání rady, nebo na jiné místo jednání, pokud k tomu byl vyzván ředitelem
nebo jiným orgánem spolku.
Článek XI.
Jednací a hlasovací řád valné hromady a rady spolku
1. Hlasovací právo má pouze člen spolku. Jsou-li členy spolku právnické osoby, účastní se za ně
valné hromady jejich zástupce, který je oprávněn za ni hlasovat. Člen spolku může být na
jednání rady spolku nebo na valné hromadě plně zastoupen jiným členem spolku, pověří-li jej
k zastupování písemnou plnou mocí.
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2. Valná hromada spolku je usnášeníschopná, pokud se na ní sejde nadpoloviční většina členů
spolku. Pokud se neshromáždí dostatečný počet členů, vyhlásí ředitel spolku náhradní termín
konání valné hromady se stejným programem jednání a o novém místě a termínu jednání
informuje písemně všechny členy spolku. Náhradní valná hromada se koná nejdříve 7
dní a nejpozději 30 dní ode dne neuskutečněné valné hromady. Tato náhradní valná
hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Všichni členové se po příchodu na valnou hromadu zapíší do prezenční listiny.
4. K přijetí usnesení valné hromady je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Pokud je
hlasováno o alternativních návrzích a nastane rovnost hlasů, je rozhodující hlas ředitele. Při
hlasování o vzniku nebo ukončení členství ve spolku je třeba dvoutřetinová většina
přítomných členů spolku. Při hlasování o změně stanov, nebo o zániku organizace je třeba
nadpoloviční většina všech členů spolku.
5. Volby rady spolku, ředitele spolku, revizora spolku, hlasování o ukončení členství a o zrušení
spolku jsou tajné.
6. Rada spolku může o jednotlivých neodkladných případech nechat hlasovat členskou základnu
korespondenčním způsobem. Otázka musí být členům odeslána písemně nejméně 14 dní před
uzavřením hlasování. Takovéto hlasování je platné, pokud se ho zúčastní nadpoloviční většina
všech členů. Korespondenčně nelze volit orgány spolku, rozhodovat o vzniku a zániku
členství ani o zrušení spolku.
7. Z každého jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje ředitel spolku. Zápis
musí být vyhotoven do 30 dnů od konání valné hromady a musí obsahovat alespoň:
a) místo a dobu konání valné hromady.
b) údaj o tom, kdo zasedání svolal a jak
c) jméno a příjmení předsedajícího.
d) popis jednotlivých projednávaných bodů.
e) jednotlivá rozhodnutí a usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování.
f) údaj o tom, kdy byl zápis vyhotoven
Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků valné hromady a dále případně podklady významné pro přijatá
usnesení. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

Článek XII.
Majetek a hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s majetkem na základě ročního rozpočtu. Rozpočet spolku sestavuje ředitel
na návrh ekonomického manažera a schvaluje jej rada spolku.
2. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy a předpisy spolku.
3. Majetek spolku slouží výhradně k realizaci účelu, poslání a cílů spolku.
4. Odměňování zaměstnanců spolku se řídí zásadami, které stanoví ředitel spolku a schválí rada
spolku.
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5. Spolek může dle § 217 odst. 2 občanského zákoníku vedle hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší
hospodářskou činnost. Příjmy získané touto činností využije pro naplnění poslání a realizaci
svých cílů uvedených v článku II.
6. Za hospodaření odpovídá ředitel spolku. Rada vypracovává výroční zprávu o hospodaření a
předkládá ji ke schválení valné hromadě spolku.

Článek XIII.
Zrušení spolku
1. Spolek se zrušuje dobrovolným rozpuštěním, pokud to valná hromada schválí nadpoloviční
většinou hlasů všech členů spolku. Spolek se může sloučit nebo splynout s jiným spolkem dle
ustanovení § 274 a násl. OZ.
2. Valná hromada současně s rozhodnutím o zrušení spolku jmenuje likvidátora, který je povinen
vypořádat veškeré závazky a pohledávky spolku. V případě, že do šesti měsíců od rozhodnutí
valné hromady o zániku spolku nedojde ke schválení likvidačního projektu, bude uplatněn
postup ve smyslu § 191 a souvisejících ustanovení OZ.
3. Po skončení likvidace bude případný zbývající majetek spolku převeden bezplatně na jinou
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou nejbližší cílům spolku, a která působí
na území okresu Přerov. O tomto převodu rozhoduje valná hromada. Jestliže valná hromada
nebude schopna takto rozhodnout po dobu 3 měsíců od likvidace, určí právnickou osobu
tohoto charakteru ředitel spolku.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1.

Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 14.3.2017 a nahrazuje v plném
rozsahu znění stanov z 19. 11. 2012.

2. Statutárním orgánem jsou:

Jméno a příjmení; funkce
Mgr. Ivana Smětalová

Bydliště
Interbrigadistů 1, 750 02 Přerov

Ředitelka

Bc. Kateřina Mozrová, DiS

Lazníky 142, 751 25 Veselíčko

Ekonomická manažerka
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podpis

