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Stanovy MADIO z.s. 

ČL. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Název zapsaného spolku: MADIO z.s. 

Sídlo zapsaného spolku:  Kvítková 3687, Zlín 760 01 

Anglický ekvivalent: MADIO z.s. 

Přidělené IČ:  26572702 

ČL. 2 PRÁVNÍ POSTAVENÍ 

MADIO z.s. (dále také „spolek“) je samosprávný a dobrovolný svazek občanů, je ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 

89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.  

ČL. 3 CÍL A ÚČEL SPOLKU 

Účelem spolku a základním cílem je prevence rizikového chování, nejen u dětí a mládeže, osvěta a činnosti v této oblasti. 

Současně je jeho cílem pomáhat najít možnosti a řešení pro kvalitní a plnohodnotný život. 

ČL. 4 HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU 

Pro dosahování cíle může zapsaný spolek MADIO z.s. provádět tyto hlavní činnosti:  

a) poskytuje všeobecnou, selektivní a indikovanou primární prevenci všech forem rizikového chování a 

psychosociální pomoc osobám ohroženým sociálně patologickými jevy 

b) provozuje informační, vzdělávací, terapeutické a poradenské služby pro širokou veřejnost 

c) provozuje vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost také v oblasti prevence rizikového chování, 

sociálních služeb, rozvoje osobnosti, teambuildingu a výchovy ke zdravému životnímu stylu 

d) provozuje kulturní aktivity k dosažení cílů spolku 

e) podílí se na výzkumné činnosti v souladu s cíli spolku 

f) mapuje výskyt rizikového chování na školách a provádí depistáž jedinců ohrožených těmito jevy 

g) podílí se na tvorbě koncepcí a standardů v souladu s cíli spolku 

h) podporuje vytváření efektivního systému služeb v souladu s cíli spolku 

i) poskytuje členům odborné poradenství o metodách a způsobech práce pomáhajících profesí 

j) umožňuje členům rozvíjet a předávat zkušenosti související s rizikovými formami chování 

k) spolupracuje s institucemi a organizacemi návazné péče státního i nestátního sektoru 

l) může se stát kolektivním členem jiné organizace s podobným zaměřením 

m) v zájmu realizace svých cílů může být spolek společníkem jiného právního subjektu 

n) může vytvářet Pobočné spolky 

o) může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti, aby organizované projekty byly kvalitní a zároveň byly pro jejich účastníky z důvodů 

finanční náročnosti dostupné 

p) sdružuje a spravuje prostředky určené pro realizaci aktivit spolku 

ČL. 5 ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

Řádnými členy spolku mohou být: 

a) fyzické osoby starší 18 let 

b) právnické osoby 

Uchazeč o členství (v případě právnických osob její zmocněný zástupce) musí vyplnit přihlášku, v níž souhlasí se stanovami, 

cíli a s pravidly stanovenými pro členství ve spolku. O přijetí za člena rozhoduje valná hromada. Členství vzniká přijetím za 

člena. 

Zánik členství:  

a) vystoupením člena písemným oznámením 

b) úmrtím člena 

c) zrušením členství valnou hromadou 

d) zánikem spolku 

ČL. 6 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU 

Člen spolku má právo:  

a) účastnit se jednání valné hromady 

b) účastnit se hlasování valné hromady 

c) vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu valné hromady 

d) volit jednatele spolku a být volen 

Člen spolku má povinnost:  

a) aktivně se účastnit činnosti spolku 

b) řídit se stanovami spolku 

c) platit členské příspěvky ve stanovené výši 
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ČL. 7 ORGÁNY SPOLKU 

Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada 

b) jednatel 

ČL. 8 VALNÁ HROMADA 

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Valnou hromadu svolává 

jednatel spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Jednatel je povinen svolat do jednoho měsíce valnou hromadu, 

pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna 

dvoutřetinová většina všech členů. Při hlasování je třeba získat souhlas dvoutřetinové většiny všech členů. Valná hromada 

zejména:  

a) schvaluje stanovy spolku a může je měnit 

b) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení členů spolku 

c) rozhoduje o založení, zrušení a přeměně Pobočných spolků 

d) rozhoduje o zrušení spolku 

e) volí jednatele spolku a rozhoduje o délce jeho funkčního období 

f) schvaluje roční účetní závěrku spolku 

g) schvaluje prodej nebo nabytí majetku v hodnotě větší než 500 000 Kč 

ČL. 9 JEDNATEL 

Jednatel: 

a) je statutárním orgánem spolku (statutárním zástupcem) 

b) zastupuje samostatně spolek a pobočné spolky navenek a jedná v jejich zájmu 

c) je oprávněn uzavírat smlouvy a dohody 

d) je povinen svolávat jednání valné hromady 

e) vysílá členy a zaměstnance spolku a pobočných spolků na služební cesty, jednání, shromáždění a akce 

f) je oprávněn činnost tohoto bodu delegovat na zaměstnance spolku a pobočných spolků 

g) organizuje jinou vedlejší činnost za účelem získání finančních prostředků a zdrojů 

potřebných pro činnost spolku 

ČL. 10 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku spolku jsou zejména:  

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob 

b) dotace a granty 

c) výnosy z majetku 

d) členské příspěvky 

e) příjmy z hlavní činnosti 

f) příjmy z vedlejších činností 

Za hospodaření zodpovídá jednatel, který podává valné hromadě zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky.  

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. Prodej nebo nabytí majetku v hodnotě 

vyšší než 500 000 Kč schvaluje valná hromada.  

ČL. 11 RUČENÍ 

Za své dluhy ručí spolek do výše svého majetku. Jednotliví členové spolku neručí svými majetky za dluhy spolku. 

ČL. 12 ZÁNIK SPOLKU 

a) Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací z rozhodnutí valné hromady. 

b) Rozhodnutím soudu 

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání s tím, že 

likvidační zůstatek bude převeden na jinou neziskovou organizaci s obdobným předmětem činnosti. 

 

 

 

 

 

Datum schválení Valnou hromadou: 4. 12. 2015 

 

 

 

 

 

Podpis jednatele: …………………………….. 

Petr Štěpáník 


