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Stanovy	spolku	ANGELMAN	CZ,	spolek	

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.	

I.	Název,	forma,	sídlo	a	působnost	

1. ANGELMAN	CZ,	 občanské	 sdružení,	 ve	 smyslu	 zákona	 č.	 83/1990	 Sb.,	 o	 sdružování	 občanů,	 se	 s	
účinností	 zákona	 č.	 89/2012	 Sb,	 občanského	 zákoníku	 (dále	 jen	 „NOZ“),	 tedy	 od	 1.	 1.	 2014,	
považuje	za	spolek	ve	smyslu	§	3045	NOZ	ve	spojení	s	§	214	a	násl.	

2. Název	ANGELMAN	CZ,	 občanské	 sdružení,	 se	 s	 ohledem	na	 §	 216	NOZ	mění	 na	 ANGELMAN	CZ,	
spolek	(dále	jen	„spolek“).			

3. Adresa	sídla	spolku	je	Žižkova	306,	735	81	Bohumín.	

4. ANGELMAN	CZ,	spolek	je	právnickou	osobou	s	působností	na	území	celé	republiky.	

II.	Účel	a	cíle	spolku	

1. Účelem	spolku	je	podpora	rodin	pečujících	o	osoby	s	Angelmanovým	syndromem.		

2. Cílem	 spolku	 je	 sdružovat	 rodiny	 dětí	 s	 Angelmanovým	 syndromem,	 umožnit	 jim	 vzájemnou	
komunikaci	 a	 napomáhat	 v	 péči	 o	 těžce	 postižené	 děti	 poradenskou	 činností,	 organizováním	
pravidelných	 setkání,	 pořádáním	 odborných	 přednášek	 a	 organizováním	 osobní	 asistence.	
Společným	zájmem	 je	vytvoření	příznivých	sociálních	podmínek	pro	 rodiny	s	dětmi	postiženými	
Angelmanovým	 syndromem.	 Nedílnou	 součástí	 je	 spolupráce	 s	 odbornými	 lékaři	 (genetika,	
neurologie,	psychologie,	rehabilitace,	apod.),	obdobnými	sdruženími	zaměřenými	na	skupiny	rodin	
s	postiženými	dětmi,	širší	veřejností	a	zahraničními	partnerskými	organizacemi.	

III.	Hlavní	činnost	spolku	

Spolek	vykonává	hlavní	činnosti	za	účelem	dosažení	svých	cílů	v	souladu	se	svým	posláním	tak,	jak	je	
vymezeno	 v	 čl.	 I.	 těchto	 Stanov.	 Žádná	 z	 hlavních	 činností	 spolku	 není	 podnikáním	 ani	 výdělečnou	
činností.	

Hlavní	činnost	může	být	financována	především,	ale	nejenom	z	členských	příspěvků	dle	čl.	VIII.	těchto	
stanov	a	ze	zisku	z	vedlejších	činností	dle	čl.	IV.	těchto	stanov.	Je-li	při	výkonu	hlavní	činnosti	dosaženo	
příjmu,	použije	 spolek	 tyto	příjmy	k	pokrytí	nákladů	na	spolkovou	činnost,	 či	na	úhradu	své	správy.	
Příjmy	z	výkonu	hlavní	činnosti	spolku	nepřesáhnou	náklady.		

Spolek	provozuje	a	vykonává	následující	hlavní	činnosti:	

1. Získávání	a	zveřejňování	informací	o	Angelman	syndromu.	

2. Vyhledávání	osob	s	Angelmanovým	syndromem.		

3. Podpora	 rodin	 s	dětmi	 s	Angelmanovým	 syndromem	 –	 setkání	 rodin,	 výměna	 zkušeností,	
přednášky,	poradenství,	volnočasové	aktivity.	
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IV.	Vedlejší	činnost	spolku	

Jelikož	je	provozování	hlavní	činnosti	spolku	spojeno	s	náklady,	může	spolek	vykonávat	i	hospodářské,	
či	jiné	výdělečné	činnosti	vedlejší	a	to	jak	pro	podporu	hlavní	činnosti,	tak	i	za	účelem	hospodárného	
využití	majetku	spolku.	Zisk	z	 těchto	činností	spolek	používá	především	k	podpoře	hlavních	činností	
dle	čl.	III.	těchto	stanov,	dalších	spolkových	činností	a	k	úhradě	nákladů	na	vlastní	správu.		

V.	Členství	

Členství	 ve	 spolku	 je	 dobrovolné.	 Členem	 spolku	 se	 může	 stát	 osoba	 s	Angelmanovým	 syndromem	
zastoupená	svým	zákonným	zástupcem.	Členem	Spolku	se	může	stát	každá	fyzická	osoba	starší	18	let	
s	trvalým	bydlištěm	na	 území	 ČR.	 Členem	 spolku	 se	může	 stát	 také	 právnická	 osoba.	 Za	 právnickou	
osobu	ve	spolku	jedná	její	statutární	orgán,	pokud	si	sama	neurčí	jiného	zástupce.	

Členství	 se	 váže	 na	 osobu	 člena,	 je	 nepřevoditelné	 na	 jinou	 osobu	 a	 nepřechází	 na	 jeho	 právního	
nástupce.	Osoba	 se	 stává	 členem	ke	dni	 rozhodnutí	 o	přijetí	 její	 žádosti	 o	 členství.	 Žádost	o	 členství	
musí	být	podána	v	písemné	nebo	elektronické	formě.		

Členství	ve	Spolku	zaniká	následujícími	způsoby:	

- Dobrovolným	 vystoupení	 člena.	 Členství	 končí	 dnem	 doručení	 písemného	 oznámení	 o	
ukončení	členství	Výboru	spolku,	není-li	v	oznámení	o	ukončení	členství	uvedeno	jinak.	

- Úmrtím	člena	nebo	prohlášením	člena	za	mrtvého.	

- Vyloučením	 člena.	 Členství	 končí	 dnem	 doručení	 rozhodnutí	 o	 vyloučení	 člena	 ze	 spolku	
vyloučenému	 členovi,	 není-li	 v	rozhodnutí	 uvedeno	 jinak.	 Výbor	 spolku	 má	 právo	 vyloučit	
člena,	pokud	svým	jednáním	porušuje	její	cíle,	principy	a	poslání	Spolku	dle	čl.	II	těchto	stanov,	
nebo	pro	porušení	členských	povinností	dle	čl.	VI.	těchto	stanov.	

- Zánikem	spolku.	

VI.	Práva	a	povinnosti	člena	

Každý	člen	spolku	má	právo:	

1. účastnit	se	činnosti	spolku	a	jeho	orgánů,		

2. spolurozhodovat	o	činnosti	a	dalším	vývoji	spolku,		

3. volit	a	být	volen	do	všech	orgánů	spolku,		

4. předkládat	návrhy	a	nechávat	o	nich	hlasovat	v	příslušném	orgánu,		

5. na	maximálně	možnou	informovanost	o	činnosti	spolku	a	jeho	orgánů.		

Každý	člen	Spolku	má	povinnost:	

1. dodržovat	stanovy	spolku	a	respektovat	usnesení	orgánů	spolku,		

2. pomáhat	a	přispívat	k	plnění	poslání	a	cílů	spolku,		

3. chránit	zájmy	a	majetek	spolku,		

4. řádně	vykonávat	svěřené	funkce.		
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VII.	Orgány	Spolku	

Orgány	spolku	jsou	Členská	schůze	a	Výbor.	

1. Členská	 schůze	 je	 tvořena	 shromážděním	 všech	 členů	 spolku	 a	 je	 nejvyšším	 orgánem	 spolku.	
Členská	schůze	projednává	činnost	spolku	za	uplynulý	kalendářní	rok,	přijímá	zásady	činnosti	pro	
následující	kalendářní	rok,	volí	orgány	spolku,	hodnotí	práci	odstupujících	orgánů	a	přijímá	další	
rozhodnutí	zásadní	důležitosti	pro	existenci	a	činnost	spolku.	Do	její	působnosti	tak	náleží:	

- určit	hlavní	zaměření	činností	spolku,	

- rozhodovat	o	změně	stanov,	

- schvalovat	 výroční	 zprávy	 o	 činnosti	 a	 hospodaření	 spolku	 za	 uplynulé	 období	 předkládané	
Výborem,	

- rozhodovat	o	povinnosti	členského	příspěvku,	jeho	výši	a	splatnosti,	

- schvalovat	výsledek	hospodaření	spolku,	

- volit	členy	Výboru,		

- jmenovat	likvidátora	při	zániku	spolku,	

- hodnotit	činnost	dalších	orgánů	spolku	i	jejich	členů,	

- rozhodnout	o	dobrovolném	rozpuštění	spolku,	

- rozhodnout	o	přeměně	spolku.	

Členská	schůze	je	svolávána	Výborem	podle	potřeby,	nejméně	však	jednou	za	rok.	Právo	zúčastnit	se	
Členské	schůze,	hlasovat,	volit	a	být	volen	mají	všichni	členové	spolku.		

Pozvánka	na	Členskou	schůzi	spolu	s	jejím	programem	musí	být	rozeslána	členům	nejméně	třicet	dní	
před	jejím	konáním.	Místo	a	čas	zasedání	se	určí	tak,	aby	co	nejméně	omezovaly	možnost	členů	se	ho	
účastnit.	Již	svolané	zasedání	členské	schůze	lze	odvolat	nebo	odložit.	

Každý	člen	má	jeden	hlas,	hlasy	všech	členů	mají	stejnou	váhu.	Členská	schůze	je	schopna	usnášet	se	za	
účasti	 nadpoloviční	 většiny	 všech	 členů	 spolku.	 Usnesení	 členská	 schůze	 přijímá	 většinou	 hlasů	
přítomných	 členů.	 Jednání	 členské	 schůze	 řídí	předsedající,	 kterého	Členská	 schůze	 zvolí	na	 začátku	
zasedání.		

V	případě,	že	nebude	členská	schůze	usnášeníschopná	nebo	pokud	rozhodnutí	nesnese	odkladu,	může	
členská	 schůze	 přijímat	 svá	 rozhodnutí	 také	 per	 rollam	 elektronicky	 formou	 e-mailu	 nebo	
elektronického	dotazníku.	Návrh	musí	obsahovat	alespoň	návrh	usnesení,	podklady	potřebné	pro	jeho	
posouzení	nebo	odkaz,	kde	 jsou	uveřejněny,	a	údaj	o	 lhůtě,	ve	které	se	má	člen	spolku	vyjádřit.	Tato	
lhůta	nesmí	být	kratší	než	10	pracovních	dnů.	K	platnosti	písemného	hlasování	se	vyžaduje	vyjádření	
člena	 s	 uvedením	 dne,	 měsíce	 a	 roku,	 kdy	 bylo	 učiněno.	 Statutární	 orgán	 oznámí	 členům	 spolku	
písemně	nebo	 jiným	vhodným	způsobem	výsledek	hlasování,	 a	pokud	bylo	usnesení	přijato,	 oznámí	
jim	 i	 celý	 obsah	přijatého	usnesení.	Neučiní-li	 to	 bez	 zbytečného	 odkladu,	může	 oznámení	 učinit	 na	
náklady	spolku	ten,	kdo	usnesení	navrhl.	Při	hlasování	per	rollam	je	rozhodnutí	přijato,	pokud	se	pro	
jeho	přijetí	vysloví	nadpoloviční	většina	všech	členů	spolku.	
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Výbor	zajistí	vyhotovení	zápisu	ze	zasedání	Členské	schůze	do	třiceti	dnů	od	jejího	ukončení.	Není-li	to	
možné,	vyhotoví	zápis	ten,	kdo	zasedání	předsedal	nebo	koho	tím	pověřila	Členská	schůze.	Ze	zápisu	
musí	 být	 patrné,	 kdo	 zasedání	 svolal,	 jak	 a	 kdy	 se	 konalo,	 kdo	 je	 zahájil,	 kdo	 mu	 předsedal,	 jaká	
usnesení	byla	přijata	a	kdy	a	kým	byl	zápis	vyhotoven.		

2. Výbor	 je	 statutárním	 orgánem	 spolku.	 Je	 to	 kolektivní	 orgán,	 má	 tři	 členy,	 a	 to	 předsedu,	
místopředsedu	a	člena	výboru.	Výbor	je	volen	na	dobu	3	let.		

Výbor	spolku	svolává	předseda	podle	potřeby,	nejméně	však	jedenkrát	za	rok.		

Výbor	spolku	řídí	jeho	činnost	mezi	jednotlivými	členskými	schůzemi	a	plní	usnesení	členských	schůzí.	
Výbor	spolku	organizuje	a	realizuje	konkrétní	činnost	v	souladu	s	posláním,	cíli	a	usnesením	členské	
schůze.	

Jednotliví	členové	výboru	mohou	být	odvoláni	členskou	schůzí,	příjme	–	li	rozhodnutí	o	jejich	odvolání	
alespoň	 jedna	 třetina	přítomných	členů	spolku.	Celý	Výbor	může	být	odvolán	na	základě	rozhodnutí	
2/3	členů	spolku	přítomných	na	členské	schůzi.	Za	svou	činnost	odpovídá	členské	schůzi	spolku.	

	
Za	Výbor	jedná	jeho	předseda,	který		

- zastupuje	spolek	navenek	a	samostatně	jedná	jeho	jménem,		

- svolává	a	řídí	zasedání	výboru	a	členské	schůze,		

- v	 případě	 rovnováhy	 hlasů	 při	 jakémkoli	 hlasování	 výboru	 nebo	 členské	 schůze	 je	 jeho	 hlas	
rozhodující,		

- naplňuje	rozhodnutí	Výboru	spolku,		

- není	–	li	ve	stanovách	uvedeno	jinak,	rozsah	pravomocí	předsedy	stanoví	výbor	spolku,		

- může	udělit	pověření	k	zastupování	spolku	před	třetími	osobami	 jinému	členu	spolku,	event.	
plnou	moc	jiné	osobě	než	členu	spolku.	

	
Místopředseda	zastupuje	předsedu	spolku,	kdykoliv	o	to	předseda	požádá,	je	–	li	předseda	nepřítomen	
nebo	nemůže-li	jednat	z	jiných	důvodů.	

Výbor	se	může	usnášet	 také	per	rollam	elektronicky	 formou	e-mailu	nebo	elektronického	dotazníku.	
Návrh	musí	 obsahovat	 alespoň	 návrh	 usnesení,	 podklady	 potřebné	 pro	 jeho	 posouzení	 nebo	 odkaz,	
kde	jsou	uveřejněny,	a	údaj	o	lhůtě,	ve	které	se	má	člen	spolku	vyjádřit.	Tato	lhůta	nesmí	být	kratší	než	
10	 pracovních	 dnů.	 K	 platnosti	 písemného	 hlasování	 se	 vyžaduje	 vyjádření	 člena	 s	 uvedením	 dne,	
měsíce	a	roku,	kdy	bylo	učiněno.	Předseda	Výboru	nebo	pověřený	člen	Výboru	oznámí	členům	Výboru	
písemně	nebo	 jiným	vhodným	způsobem	výsledek	hlasování,	 a	pokud	bylo	usnesení	přijato,	 oznámí	
jim	 i	 celý	 obsah	přijatého	usnesení.	Neučiní-li	 to	 bez	 zbytečného	 odkladu,	může	 oznámení	 učinit	 na	
náklady	spolku	ten,	kdo	usnesení	navrhl.	Při	hlasování	per	rollam	je	rozhodnutí	přijato,	pokud	se	pro	
jeho	přijetí	vysloví	nadpoloviční	většina	všech	členů	Výboru.	Z	jednání	Výboru	pořizuje	předseda,	nebo	
jím	pověřený	člen	zápis.	

Členové	výboru,	jejichž	počet	nepoklesl	pod	polovinu,	mohou	kooptovat	do	výboru	náhradní	členy	po	
dobu	do	konání	Členské	schůze.	Následující	Členská	schůze	volbou	zvolí	nové	členy	Výboru.	Členové	
Výboru	jsou	povinni	vykonávat	svou	činnost	ku	prospěchu	a	v	zájmu	spolku.	
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Podpisování	za	spolek	se	děje	tak,	že	k	vypsanému	jménu	společnosti	nebo	otisku	jejího	razítka	připojí	
podpis	předseda	samostatně	nebo	místopředseda	na	základě	předsedou	udělené	plné	moci.		

VIII.	Majetek	a	hospodaření	spolku	

Prostředky	 na	 svou	 činnost	 získává	 spolek	 zejména,	 nikoliv	 však	 pouze,	 z	členských	 příspěvků,	 z	
dědictví	a	odkazů,	z	darů,	ze	státních	příspěvků,	grantů,	z	příjmů	ze	svých	činností	a	z	výnosu	svého	
majetku.	Spolek	může	dále	v	rozsahu	těchto	stanov	získávat	prostředky	na	svou	činnost	podnikáním	a	
vedlejší	výdělečnou	činností	dle	čl.	IV.	těchto	stanov.		

Členský	 příspěvek	 se	 stanovuje	 ve	 výši	 200	 Kč	 ročně	 a	 je	 splatný	 na	 běžný	 účet	 spolku	 nebo	
v	hotovosti.	

Veškeré	 získané	 prostředky	 musí	 být	 využívány	 ve	 smyslu	 těchto	 stanov.	 Prostředky	 musí	 být	
především	 použity	 k	 financování	 hlavních	 činností	 spolku	 naplňujících	 poslání	 a	 cíle	 spolku.	
Prostředky	dále	možno	použít	k	úhradě	nákladů	na	vlastní	správu	a	rozvoj	vedlejší	činnosti	spolku.		

Za	 řádnou	 správu,	 obnovu,	 údržbu	 a	 evidenci	 majetku,	 odpovídají	 orgány	 spolku	 v	 rozsahu	 dle	
ustanovení	těchto	Stanov	a	vnitřních	předpisů	spolku.	

IX.	Zánik	a	likvidace	spolku	

Spolek	 může	 zaniknout	 dobrovolným	 rozpuštěním	 na	 základě	 rozhodnutí	 Členské	 schůze	 nebo	 z	
jiného	důvodu	stanoveného	zákonem.	

Při	zániku	spolku	Členská	schůze	jmenuje	likvidátora.	Jmenovaný	likvidátor	sestaví	do	20	dní	od	svého	
jmenování	 do	 funkce	 soupis	 jmění	 spolku	 a	 zpřístupní	 jej	 vhodným	 způsobem	 v	sídle	 spolku	 všem	
členům	spolku.	

Při	 zániku	 Spolku	 likvidátor	 vypořádá	 dluhy	 spolku.	 Ze	 zbylého	majetku	 sestaví	 návrh	 na	 rozdělení	
likvidačního	 zůstatku,	 který	 schválí	 Členská	 schůze.	 Nebude-li	 návrh	 na	 rozdělení	 likvidačního	
zůstatku	 schválen,	 je	 likvidátor	 povinen	 vypracovat	 nový	 návrh	 ve	 lhůtě	 20	 dnů	 od	 okamžiku,	 kdy	
Členská	schůze	předchozí	návrh	zamítla.		

	Likvidátor	vypořádá	likvidační	zůstatek	dle	schváleného	návrhu	na	vypořádání.		

X.	Závěrečná	ustanovení	

Znění	 těchto	 stanov	 bylo	 schváleno	 Členskou	 schůzí	 konanou	 dne	 16.	 9.	 2017,	 	 jednání	 schůze	 je	
potvrzeno	zápisem	ze	dne	16.	9.	2017.	

Znění	 těchto	 stanov	 je	 účinné	 dnem	 zápisu	 do	 spolkového	 rejstříku	 vedeného	 u	 Krajského	 soudu	
v	Ostravě.	

	

	


