
Stanovy spolku
Flami z. s.

Čl. I

Základní ustanovení

Název spolku: Flami, z. s. (dále jen „spolek“) 

  Sídlo: Sokolovská 1464/188, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00

  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.

Čl. II

Právní postavení spolku

  Flami, z. s. je dobrovolná, nezávislá a nezisková organizace sdružující členy na základě 

  společného cíle a zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Účel spolku

  Účelem spolku je podpora, zprostředkování a realizace činností vedoucích k rozvoji 

  osobnosti u dětí a dospělých všech věkových kategorií. 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

  Hlavní činností spolku je podpora, příprava, koordinace, realizace a zajištění vzdělávacích,

  poradenských, terapeutických a sebe-rozvojových aktivit.



  Hlavní cíle spolku jsou naplňovány zejména následujícími činnostmi: 

ź Individuální, skupinové terapie, poradenství a konzultace vedoucí k sebepoznání, 

       pochopení vlastního nastavení a možnosti změny.

ź Příprava, organizace a realizace volnočasových a vzdělávacích aktivit a programů, 

       kurzů, výcviků, přednášek, seminářů a školení s prvky sebe-zkušenosti.

ź Realizace preventivních aktivit a programů prevence zaměřených na děti a mládež. 

ź Spolupráce s odborníky (terapeuti se zaměřením na konkrétní expresivní terapie 

       a techniky, kouči, poradci v dané problematice, jedinci a skupiny v pomáhajících 

       profesích a pod.) a dalšími organizacemi.

ź Propagační a popularizační činnost – vydávání letáků, brožur, publikací, výroba 

       propagačních předmětů.

Vedlejší činnost spolku: 

ź Poskytování prostor a vybavení spolku jiným subjektům.

 Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

       Čl. IV

      Členství ve spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje  s účelem a hlavní 

činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy. 

Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou, 

která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se 

automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. Členství se váže na osobu 

člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 

Pro přijetí člena je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů spolku.

Člen spolku má právo:

ź účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

ź být pravidelně informován o dění ve spolku,

ź volit a být volen jako statutární orgán,

ź předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

ź podílet se na praktické činnosti spolku, na stanovování cílů a forem činnosti spolku.



 Člen spolku má povinnost:

ź dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

ź aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které 

       by byly v rozporu se zájmy spolku,

ź aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 Členství ve spolku zaniká:

ź dobrovolné vystoupení člena - doručením písemného oznámení o vystoupení člena,

ź úmrtím člena,

ź zánikem spolku,

ź vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní 

       zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu 

       spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. 

 Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí statutární orgán při vzniku a zániku členství 

 a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

 Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců 

 od potvrzeného ukončení členství.

       Čl. V

         Orgány spolku

 Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

ź valná hromada

ź výbor

ź revizní komise



                   Čl. VI

        Valná hromada

 Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 

 Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Valnou hromadu výbor 

 svolává vždy, když o to požádá nejméně nadpoloviční většina členů spolku, a to do 60 dnů 

 od doručené žádosti o svolání. 

 Informaci o konání zasedání valné hromady zasílá výbor členům spolku písemně nebo 

 elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně 

 na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní 

 před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset 

 dní před konáním zasedání valné hromady zasílá výbor členům spolku návrhy materiálů, 

 které je povinen předložit ke schválení.

  Valná hromada zejména:

ź schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

ź volí členy výboru a revizní komise, případně rozhoduje o jejich odvolání,

ź  schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 

ź určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

ź schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

ź rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

ź rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

ź rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

ź rozhoduje o zániku spolku a o způsobu majetkového vypořádání.

Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech 

členů spolku. Valná hromada 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. Není-li přítomna 30 minut po plánovaném termínu zahájení 

nadpoloviční většina všech členů, rozhodne výbor o svolání náhradní valné hromady 

v jiném termínu. Pokud se opakovaně (nejméně trojí svolání) v průběhu 6 měsíců nesejde      

usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. 



 V případě rovnosti hlasů se provede nové hlasování. Dojde-li opět k rovnosti hlasů, návrh 

 není přijat. Ke změně stanov, k rozhodnutí o zrušení nebo sloučení spolku nebo k odnětí 

 mandátu člena výboru je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

 O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje výborem pověřený člen 

 spolku zápis. 

Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

                 Čl. VII

       Výbor

 Výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, 

 zejména pak je oprávněn 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 výborem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

 Výbor za svou činnost odpovídá valné hromadě a je tvořen z předsedy a 3spoleku členů. 

 Výbor se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími valné hromady. 

 Výbor má nejméně tři členy. Členové výboru jsou voleni valnou hromadou na dobu 3 let. 

 Mandát člena výboru zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením člena nebo 

 odnětím mandátu člena výborem.

Výbor zejména:

ź navrhuje a volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru, přičemž předseda 

       svolává a řídí zasedání výboru,

ź jmenuje ředitele spolku,

ź pověřuje ředitele spolku plněním úkolů pro spolek,

ź svolává zasedání valné hromady na základě podmínek určených ve stanovách,

ź zodpovídá za hospodaření spolku, každoročně předkládá valné hromadě zprávu 

       o hospodaření, včetně účetní uzávěrky hospodaření, zprávu o činnosti za příslušné 

       období, úkoly spolku pro příští období, rozpočet spolku pro příští období,

ź připravuje podklady pro rozhodnutí valné hromady,

ź připravuje koncepční materiály spolku a jejich změny,



ź vytváří a schvaluje základní dokumenty organizace mimo těch, 

       které jsou vymezeny valné hromadě,

ź navrhuje změnu stanov,

ź schvaluje výroční zprávu spolku,

ź rozhoduje o přijetí člena spolku a o zrušení členství člena spolku,

ź archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

ź rozhoduje o spolupráci s jinými subjekty,

ź koordinuje činnost spolku.

 Předseda a členové výboru zastupují spolek navenek, jednají na základě rozhodnutí 

 orgánů spolku jeho jménem, a to každý samostatně v rámci vymezených kompetencí. 

 V případě nepřítomnosti předsedy přebírá jeho pravomoci místopředseda.

                ČL. VIII

         Ředitel spolku

 Ředitel spolku je jmenovaný výborem spolku, který jej zároveň může odvolat.

 Ředitel je statutárním orgánem spolku, jedná na základě rozhodnutí orgánů spolku 

 jeho jménem a zastupuje v rámci vymezených kompetencí spolek navenek. 

 Jedná samostatně. Ředitel je výkonným pracovníkem spolku, za svou činnost 

 pro spolek je zodpovědný výboru.

 Ředitel vykonává zejména tyto úkoly:

ź řídí organizaci, plní úkoly, kterými jej pověřuje výbor,

ź vytváří koncepce a plány činnosti spolku, předkládá je ke schválení a realizuje je,

ź vede hospodaření spolku a řádně spravuje jeho majetek,

ź řídí činnost profesionálních a dobrovolných pracovníků spolku,

ź uzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci spolku,

ź účastní se zasedání výboru, 

ź zastupuje spolek v profesních a jiných organizacích, kde je spolek členem,

ź jedná a vyjednává jménem spolku, zejména uzavírá smlouvy, činí další právní jednání.

 Ostatní práva a povinnosti ředitele jsou stanoveny v náplni práce.



Čl. IX

Revizní komise

ź Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné 

       hromadě.

ź Revizní komise má nejméně 3 členy. Člen revizní komise nesmí být členem jiného voleného 

       orgánu, statutárního orgánu, ani zaměstnancem spolku.

ź Členové revizní komise jsou voleni valnou hromadou na dobu 3 let.

ź Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením a majetkem spolku, upozorňuje 

       výbor na případné nedostatky a navrhuje možnosti k jejich odstranění. Kontrolu provádí 

       nejméně 1x ročně.

ź Vypracovává zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti a předkládá ji při zasedání 

            valné hromady.

ź Členové revizní komise se mohou účastnit jednání výboru s hlasem poradním.

Čl. X

   Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

  Spolek zaniká:

ź zrušením spolku s likvidací,

ź fúzí s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady,

ź rozhodnutím registračního orgánu.

  Pro případ likvidace se na stejné valné hromadě jmenuje likvidátor, který v souladu 

  s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku organizace a způsobu 

  majetkového vypořádání.

  

  Účinnost od 18. 9. 2019

  V Praze dne 18. 9. 2019

                    Zapsala: Zuzana Boháčová 
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