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PROTEBE zapsaný spolek.
Stanovy
Preambule
Stanovy zapsaného spolku PROTEBE (dále jen „spolku“) byly ve svém posledním
znění přijaty v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Vycházejí ze stanov občanského sdružení PROTEBE, založeného 9. srpna 1994 a
registrovaného u MV ČR pod číslem II/s-OS/1-25187/94-R.
Článek 1
Základní ustanovení
1.1.
1.2.
1.3.

Spolek nese název PROTEBE z.s. a má IČ 604 58 879.
Spolek je právnickou osobou s působností v České republice.
Sídlem spolu je Praha; adresa sídla spolku ke dni přijetí tohoto nového,
úplného znění stanov zní: V pevnosti 13/4. Vyšehrad, 128 00 Praha.
Článek 2
Účel a poslání spolku

2.1.

Hlavní činností, sloužící k naplnění poslání (účelem spolku) je zejména:
a) veřejně prospěšná činnost při vytváření společenských a ekonomických
podmínek pro rozvoj dětí a mládeže s handicapem a jejich rodin;
b) činnost je realizována formou samostatných projektů v oblasti sportu,
kultury, vzdělávání, ekologie a to v integraci se zdravou populací;
c) obsahem samostatných projektů jsou turistické, kulturní a ekologické
aktivity, přednášková činnost (vzdělávání) a poradenství;
d) Projekty jsou přístupné nejen pro členy spolku, ale i pro širokou veřejnost,
rodiče a také pro členy jiných spolků.
Článek 3
Členství ve spolku

3.1. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se
stanovami a potvrdí členské schůzi slibem, že bude plně podporovat veřejně
prospěšnou činnost spolku a plnit z toho plynoucí povinnosti. Členem se může stát
pouze občan České republiky nebo právnická osoba se sídlem na jejím území. O
vzniku i zániku členství rozhoduje členská schůze.
3.2.

Fyzická osoba se může ucházet o členství po dovršení 18 let věku.
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3.3. Právnická osoba může být členem, pokud o to požádá její orgán a pokud
vykonává veřejně prospěšnou činnost. Slib skládá její statutární orgán, který ji pak na
jednáních spolku, bez ohledu na počet jejích případných členů, zastupuje s jedním
hlasem.
3.4. Člen spolku má právo:
a) zúčastňovat se jednání členských schůzí, předkládat návrhy, stížnosti a
vyjadřovat se při zasedání hlasováním;
b) volit a být volen do orgánů spolku;
c) požívat členských výhod a zúčastňovat se všech akcí spolku.
3.5. Člen spolku je povinen:
d) dodržovat stanovy a plnit usnesení přijatá na zasedáních členské schůze,
které se aktivně zúčastňuje;
e) pomáhat získávat dary pro spolkovou činnost;
f) platit členské příspěvky, které stanoví správní rada a odsouhlasí členská
schůze.
3.6. Členství ve spolku zaniká:
g) vystoupením na zasedání kolektivního orgánu spolku;
h) vyloučením pro neplnění či porušování členských povinností;
i) úmrtím člena.
Článek 4
Orgány spolku
Orgány spolku jsou: členská schůze a správní rada spolku. Funkční období výboru je
pět (5) let. Funkční období však neskončí do té doby, dokud se nesejde
usnášeníschopný orgán příslušný k nové volbě.
4.1. Členská schůze
4.1.1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
4.1.2. Do působnosti členské schůze zejména náleží:
a) vyhodnotit činnost spolku, zvláště pak udělit absolutorium správní radě za
činnost v uplynulém období, a volit radu do dalšího období;
b) schválit výsledek hospodaření spolku; jeho účetní závěrku a výroční zprávu,
pokud byla vydána;
c) určit hlavní zaměření a schválit plán činnosti spolku v následujícím období;
d) rozhodovat o změně stanov;
e) přijímat nové členy spolku a ukončovat členství ve spolku smyslu článku 3.
4.1.3. Členskou schůzi svolává k zasedání správní rada spolku nejméně jedenkrát
do roka, zpravidla v prvním měsíci kalendářního roku.
4.1.4. Správní rada je povinna svolat členskou schůzi také z podnětu alespoň třetiny
členů spolku.
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4.1.5. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na
něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu
zasedání.
4.1.6. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku.
4.1.7. Usnesení je přijímáno většinou hlasů členů přítomných v době usnášení;
každý člen má jeden hlas. Hlasování je možné i formou per rollam.
4.1.8. Způsob stanovení místa, určení času, a způsob pozvání na zasedání se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4.1.9. Přijaté usnesení členské schůze je závazné pro všechny členy spolku a musí
být dostupné spolu s výroční zprávou všem členům v sídle spolku v písemné podobě,
a v elektronické formě na internetu (webových stránkách spolku).
4.2. Správní rada
4.2.1. Správní rada je kolektivním statutárním orgánem spolku.
4.2.2. Spolek zastupuje ve všech jeho věcech samostatně předseda spolku.
4.2.3. Jiný člen statutárního orgánu může za spolek jednat výhradně na základě plné
moci s úředně ověřeným podpisem, udělené předsedou spolku.
4.2.4. Správní radu v počtu tří (3) členů volí členská schůze na období pěti (5) let
(opakované zvolení je však možné); předsedu a místopředsedu volí správní rada ze
svého středu. Správní rada pracuje ve složení:
a) předseda,
b) místopředseda,
c) člen.
4.2.5. Správní rada zejména:
a) svolává zasedání členské schůze, připravuje program jednání, zpracovává
zápis o průběhu s přijatým usnesením;
b) spravuje jmění spolku s péčí řádného hospodáře, podle obecně platných
předpisů. Zpracovává rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu;
c) vede spisovou agendu spolku a seznam členů;
d) své schůze koná podle potřeby;
e) rozhoduje o pořádání akcí uskutečňovaných v rámci jednotlivých projektů;
f) určuje vedoucí projektů, kterým ukládá úkoly k realizaci průběhu akcí a
čerpání přidělených prostředků;
g) schvaluje zprávu vedoucích projektů o průběhu a ekonomickém zhodnocení
akcí.
h) Povinnosti vedoucích projektů a jich další podrobné úkoly stanoví správní rada
ve svém vnitřním předpise.
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Článek 5
Hospodaření
Hospodaření spolku a vedení účetnictví se řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem o účetnictví a zákonem o daních
z příjmu.
Článek 6
Zrušení a likvidace
6.1. Nejde-li o zrušení spolku soudem ze zákonných důvodů, pak o dobrovolném
zrušení rozhoduje členská schůze, zvlášť svolaná k tomuto účelu.
6.2. K platnosti usnesení členské schůze je třeba přítomnosti dvou třetin (2/3) všech
členů spolku. Usnesení je platné, hlasují-li pro zrušení tři čtvrtiny (3/4) přítomných
členů.
6.3. Členská schůze určí i likvidátora, pokud není určen soudem.
6.4. Předchozí ustanovení se přiměřeně použijí i na rozhodování o přeměně (změně
právní formy, rozdělení, sloučení) spolku.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
Toto nové úplné znění stanov bylo zpracováno v souladu se zákonem 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, a bylo schváleno členskou schůzí spolku dne 8. března
2016. Tímto dnem nabývá účinnosti a nahrazuje všechna znění předchozí. Stanovy
budou založeny do sbírky listin Městského soudu v Praze, oddíl L vložka 6212.
V Praze dne 8. března 2016.
Podpis předsedy a razítko

