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STANOVY SPOLKU 

Národní asociace dobrovolnictví, z.s. 
 

Čl. I.  

Úvodní ustanovení 

1)  Název spolku: Národní asociace dobrovolnictví, z.s. 

2) Sídlo spolku: Kaznějovská 51, Plzeň – Bolevec, 323 00 

3) Působnost spolku: Česká republika a v zahraničí 

 

Čl. II. 

Právní postavení spolku 

1) Spolek je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací. 

2) Spolek je samostatnou právnickou osobou s veřejně prospěšným statutem. 

3) Spolek je celostátní střešní mezioborová organizace.  

 

 

Čl. III. 

Účel spolku 

1) Účelem spolku je spolčovat organizace spolupracující s dobrovolníky, dobrovolnické 

mentoringové programy a veřejně prospěšné organizace pracující s dětmi, mládeží, 

rodinou, seniory či zdravotně postiženými a dalšími potřebnými skupinami obyvatel, 

být partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím 

všech věkových či profesních skupin či organizací s podobnými cíli.  

2) Účelem spolku je všestranně podporovat rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických 

mentoringových programů v ČR a tím přispívat k neformální výchově a vzdělávání, 

sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel.  

3) Účelem spolku je poskytovat služby svým členům a hájit a prosazovat jejich zájmy a 

vzdělávací, informační a poradenské aktivity pro své členy. 

4) Účelem spolku je spolčovat, zaštiťovat a zastupovat dobrovolnická centra v České 

republice, jako jednotná střešní organizace vůči orgánům státní správy, veřejné správy 

a samosprávy. Navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či 

jiná opatření ve prospěch rozvoje dobrovolnictví v České republice a posuzovat 

návrhy opatření, zpracované a ji předložené jinými orgány či institucemi, které se 

týkají dobrovolnictví.  

5) Zajišťovat osvětovou a poradenskou činnost a související s dobrovolnictvím. 

6) Vytvářet a realizovat vzdělávací programy, školení, lektorskou činnost v oblasti 

dobrovolnictví a vydávat periodické i neperiodické časopisy a publikace, pořádat 

konference, semináře a další akce týkající se dobrovolnictví. 

 

 

Čl. IV. 

Zásady hospodaření spolku 
1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné, nehmotné a finanční prostředky), který nabyl 

při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými 

právními předpisy. 

2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy 

ze jmění, sponzorské dary, případné dary od fyzických i právnických osob či získané 

granty a dotace. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s účelem spolku, 

řádně podložené účetními doklady. 
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3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy na každém členském 

shromáždění. 

4. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické 

osobě s příbuzným předmětem činnosti. 

 

Čl. V. 

Členství ve spolku 
1)  Řádným členem spolku se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, 

která souhlasí s jeho stanovami a cíli a podílí se aktivně na jeho činnosti, případně ji 

podporuje. 

2)  Řádné členství ve spolku vzniká na základě návrhu Výboru spolku a schválení členských 

shromážděním. 

5)  Výbor spolku může nabídnout významným osobnostem tzv. čestné členství. 

 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti členů 
1)  Všichni členové spolku jsou povinni prosazovat účel spolku a podle svých možností 

podporovat plnění jeho úkolů. 

2)  Členové spolku jsou povinni řídit se stanovami spolku. 

3)  Všichni členové spolku mají právo být informováni o činnosti spolku, podávat návrhy, 

připomínky a náměty k jeho činnosti. 

4)  Každý řádný člen spolku má právo zúčastnit se členského shromáždění spolku, volit a být 

volen do jeho orgánů, obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich 

vyřízení. 

 

Čl. VII. 

Zánik členství ve spolku 
1)   Členství zaniká: 

 - u řádného člena vystoupením na základě jeho písemného oznámení, 

- zrušením členství na základě rozhodnutí členského shromáždění nebo výboru spolku 

(2/3 většinou hlasů přítomných při nadpoloviční účasti), 

 - úmrtím člena, 

 - zánikem spolku. 

 

Čl. VIII. 

Orgány spolku 
1)  Řídícími, kontrolními a výkonnými orgány spolku jsou: 

 -  členské shromáždění, 

 -  výbor spolku, 

 - revizor. 

2)  Členské shromáždění je nejvyšším orgánem spolku a tvoří je všichni řádní členové spolku. 

3)  Členské shromáždění je svoláváno výborem spolku zpravidla jednou ročně, nebo kdykoliv 

na žádost nadpoloviční většiny členů. 

4)  Členské shromáždění je usnášení schopné, pokud je přítomna více než 50 % členů; o 

změně stanov či zrušení spolku rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných 

členů, v ostatních případech nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V 

mimořádných případech na podnět výboru spolku je možné hlasování formou „per 

rollam“ (vyjma změn stanov a zrušení spolku).  

5)  Členské shromáždění zejména: 

 -  rozhoduje o zániku a likvidaci spolku, 
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 -  rozhoduje o změnách stanov, 

 -  rozhoduje o výši členských příspěvků, 

 -  volí výbor spolku na pětileté funkční období, 

-  rozhoduje o nabývání a pozbývání vlastnických práv a nájmu nemovitého majetku, 

-  projednává a schvaluje plán hospodaření a zprávu o jeho plnění, včetně roční účetní 

uzávěrky, 

 -  rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku, 

 -  rozhoduje o řešení případných sporů uvnitř spolku, 

 -  kontroluje činnost výboru, 

 -  určuje úkoly výboru spolku. 

6)  Výbor spolku: 

-  řídí činnost spolku v období mezi členskými shromážděními, 

-  výbor spolku má 9 členů, volí ze svého středu předsedu, 3 místopředsedy, 

-  je schopen přijímat usnesení, pokud je přítomno více než 50% jeho členů; 

   k platnosti usnesení je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů, 

 -  svolává zasedání členského shromáždění. 

7)  Předseda spolku a místopředsedové spolku jsou statutárními zástupci spolku. Svolávají a 

vedou schůze výboru spolku a zastupují spolek navenek. 

8) Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda a každý z místopředsedů samostatně. 

9) Revizor spolku: 

 - kontroluje hospodaření a účetní závěrku; vypracovává a předkládá Členskému 

shromáždění písemnou zprávu; 

 - je jmenován a odvoláván členským shromážděním a jeho funkční období je 2 roky; 

- účastní se zasedání Výboru s hlasem poradním; 

- revizorem nemůže být člen Výboru spolku. 

 

 

Čl. IX. 

Zánik spolku 
1)  O zániku spolku rozhoduje členské shromáždění, a to 2/3 většinou hlasů při nadpoloviční 

účasti členů. 

2)  S přijetím usnesení o zániku spolku musí být rozhodnuto i o vypořádání majetku. 

3)  V případě zániku spolku bude veškerý majetek spolku převeden do jiné neziskové 

organizace, zabývající se shodnými či obdobnými cíli, resp. do organizace s veřejně 

prospěšným statutem. 

 

Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2. Stanovy byly schváleny na členském shromáždění  dne 9.10.2018. Účinnosti nabývají 

dnem 1.11.2018. 

 

 

Předsedkyně výboru spolku do 31.10.2018 

PhDr. Dagmar Cruzová 


