STANOVY SPOLKU RETT COMMUNITY, z. s.
1 NÁZEV, SÍDLO A PŮSOBNOST SPOLKU
1. název spolku: Rett Community, z.s.
2. sídlo: Praha
3. působnost: území České republiky

2 ÚČEL SPOLKU
Účelem spolku Rett Community, z.s. je podpora komplexní a provázané péče o osoby
s Rettovým syndromem a jejich pečující tak, aby došlo k celkovému zkvalitnění jejich života.
Za tímto účelem bude spolek Rett Community, z.s. vyvíjet následující činnosti, které
v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku:
1. Zlepšovat informovanost o problematice Rettova syndromu (dále jen „RTT“) mezi
odbornou i laickou veřejností.
2. Získané informace o RTT, odkazy na odborné databáze nebo na odborné články,
překlady, zkušenosti lékařů, pedagogů, soc. pracovníků, pečovatelů, terapeutů,
rodičů atd. zveřejňovat na:
a. webových a facebookových stránkách
b. v informačních materiálech, publikacích
c. na odborných besedách, přednáškách a seminářích
d. na setkáních členů a příznivců Rett Community, z.s.
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3. Spolupracovat s domácími a zahraničními organizacemi obdobného zaměření (ČAVO,
RSE) a také s dalšími „pomáhajícími subjekty“, např. se speciálními školami, speciálně
pedagogickými centry, středisky rané péče, poskytovateli soc. služeb, školami atd.
4. Rodinám pečujícím o osobu s RTT poskytovat pomoc, podporu a individuální
poradenství zaměřené na problematiku konkrétní péče o dívku s RTT (sociální oblast,
komunikace, vzdělávání, zdravotní obtíže apod.).
5. Dle svých aktuálních možností nabízet odlehčovací péči - pořádat odlehčovací pobyty
pro rodiny pečující o osoby s RTT.

3 ČLENSTVÍ VE SPOLKU
1. Členem Rett Community, z.s se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se
zaměřením spolku a je ochotna se na jeho činnosti podílet.
2. Členství ve spolku vzniká:
a. na základě podání písemné přihlášky radě spolku, která o členství rozhodne a
odsouhlasí jej
b. přihláška musí být stvrzena podpisy jednoho ze členů rady spolku a podpisem
nového člena
c. tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit
základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství
3. Členství ve spolku zaniká:
a. vystoupením člena ze spolku na základě písemného oznámení radě spolku
b. úmrtím člena spolku
c. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
d. zánikem spolku
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4 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
4. Členové mají právo:
a. podílet se na činnosti spolku
b. spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku prostřednictvím hlasování na
členské schůzi
c. volit a být voleni do orgánů spolku
d. svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti spolku
e. být informováni o plánech a činnosti spolku, o hospodaření spolku a o využití
získaných prostředků

5. Členové mají povinnost:
a. dodržovat stanovy spolku
b. podílet se na činnosti spolku dle svých aktuálních možností
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byli zvoleni
d. platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny

5 ORGÁNY SPOLKU
1. Orgány spolku jsou:
a. členská schůze spolku (dále jen „členská schůze“)
b. rada spolku
c. revizní komise spolku
d. předseda spolku
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2. Radu spolku a revizní komisi volí členská schůze. Členové rady spolku a revizní komise
musí být řádnými členy spolku. Volební období rady spolku a revizní komise je
dvouleté.
3. Funkční období členů volených orgánů spolku je dvouleté, vzniká zvolením a zaniká
odstoupením, odvoláním nebo uplynutím funkčního období. Uplynutím funkčního
období však nezanikne před zvolením nových členů orgánů na nejbližším zasedání
členské schůze.

6 ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze spolku, právo účastnit se zasedání
členské schůze mají všichni členové spolku.
2. Členskou schůzi svolává statutární orgán spolku dle potřeby, nejméně však jednou za
dva roky, pozvánkou zaslanou alespoň 15 dnů před termínem konání členské schůze
všem členům spolku. Pozvánka obsahuje návrh programu připravený radou.
3. Členská schůze
a. schvaluje stanovy a změny ve stanovách
b. schvaluje plán činnosti spolku pro následující období, výroční zprávu spolku,
rozpočet a roční uzávěrku hospodaření spolku
c. rozhoduje o nakládání s movitým i nemovitým majetkem spolku v hodnotě
nad 1.000.000,- Kč
d. volí členy rady spolku a členy revizní komise spolku
e. rozhoduje o vyloučení člena ze spolku
f. rozhoduje o povinnosti členů platit členský příspěvek, o jeho výši a splatnosti
g. rozhoduje o zániku spolku
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4. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomno alespoň 30% všech členů spolku.
V případě, že se členská schůze nesešla v usnášení schopném počtu v předem
ohlášeném termínu, musí přítomní vyčkat 30 minut od ohlášeného začátku zasedání
členské schůze. Po této časové lhůtě je započato náhradní zasedání členské schůze,
v rámci kterého je členská schůze usnášení schopná v jakémkoliv počtu přítomných
členů spolku.
5. Každý z členů spolku má jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovny. Každý člen se
může nechat zastoupit na základě písemné plné moci.
6. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování členů. Rozhodnutí je přijato, jestliže
pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a
zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň 2/3 přítomných členů spolku.

7 RADA SPOLKU
1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku. Za svou činnost odpovídá členské schůzi
spolku. Rada řídí činnost spolku v příslušném funkčním období.
2. Členství v radě vzniká veřejnou volbou na valné hromadě na základě návrhu
některého z členů. Rada má 5 členů.
3. Rada si volí svého předsedu, který se tímto úkonem stává statutárním orgánem
spolku.
4. Radu svolává předseda, nebo jím pověřený člen rady spolku, na základě pracovního
plánu spolku a to nejméně 2x ročně.
5. Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rada
rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.
6. Rada
a. koordinuje činnost spolku v souladu s účelem a cíli spolku
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b. svolává valnou hromadu, pro kterou zpracovává podklady
c. rozhoduje o hospodaření spolku v příslušném funkčním období
d. rozhoduje o přijetí člena spolku
e. je oprávněna odvolat předsedu z jeho funkce, pokud nejedná v souladu s cíli a
účelem založení spolku a nenaplňuje rozhodnutí rady spolku

8 PŘEDSEDA SPOLKU
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, oprávněný samostatně jednat jménem
spolku a to v souladu s cíli a účelem založení spolku. Předseda zastupuje spolek
navenek.
2. Předseda je volen a odvoláván z funkce radou spolku.
3. Předseda naplňuje rozhodnutí rady, za svou činnost odpovídá radě spolku.
4. Předseda je oprávněn písemně zplnomocnit dalšího člena rady spolku k jednání
jménem spolku pro konkrétní úkon či úkony v rámci funkčního období. S touto
skutečností vždy obeznámí radu spolku.
5. Předseda zejména
a. plánuje, řídí a koordinuje činnost spolku
b. je oprávněnou osobou v pracovněprávních vztazích
c. vytváří podmínky pro spolupráci se státními a nestátními organizacemi
d. průběžně vyhodnocuje činnost spolku a informuje radu spolku
e. dohlíží na správné vedení účetnictví a archivaci dokladů
f. podílí se na získávání finančních prostředků pro činnost spolku
g. odpovídá za využití majetku a finančních prostředků v souladu se stanovami
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9 REVIZNÍ KOMISE
1. Revizní komise je orgánem spolku, který kontroluje hospodaření spolku, v souladu
s platnými právními předpisy a cíli spolku.
2. Revizní komise má 3 členy a je volena členskou schůzí veřejnou volbou na funkční
období 2 roky.
3. Za svou činnost odpovídá radě spolku, které podává jednou ročně revizní zprávu.
4. Členství v revizní komisi je neslučitelné se členstvím v radě spolku.

10 HOSPODAŘENÍ SPOLKU
1. Spolek je způsobilý nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Se svým
svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu
s posláním a zaměřením spolku. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními
předpisy.
2. S finančními prostředky nakládá předseda spolku a rada spolku.
3. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která předkládá členské schůzi zprávu o
hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Zdroje potřebné k naplnění poslání a cílů spolku tvoří především:
a. finanční a věcné dary od tuzemských a zahraničních fyzických i právnických
osob a sponzorů
b. příjmy z vlastních akcí spolku
c. dotace a granty příslušných státních orgánů a jiných právnických osob, s nimiž
spolek disponuje podle pravidel stanovených těmito orgány

7

11 ZRUŠENÍ SPOLKU
1. Spolek se ruší dobrovolným rozpuštěním s likvidací nebo bez likvidace sloučením
s jiným spolkem nebo rozdělením na spolky na základě rozhodnutí valné hromady.
2. Zanikne-li spolek dobrovolným rozpuštěním s likvidací, jmenuje členská schůze
likvidátora a rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem.

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku
ustanovením paragrafu 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou.
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