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Stanovy byly projednány a odsouhlaseny přípravným výborem Srdcovek dne 4. dubna 2018 

                                                                              Čl. I. 
Základní ustanovení 

1) Srdcovky z.s. je zapsaný spolek na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v 
souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„OZ“) ,tj. fyzické osoby a právnické osoby, které přijaly společný název a společnou 
symboliku, dohodly se na vnitřním uspořádání svých záležitostí v rámci těchto stanov a 
společném prosazování svých zájmů. 

2) Srdcovky z.s. působí na území České republiky. 
3) Sídlem Srdcovky z.s. je Komenského 516, Český Brod 28201. Sídlo je pravidelným místem 

pro přijímání všeobecné korespondence a písemností. 

Čl. II. 
Poslání a úkoly 

1) Srdcovky z.s. poskytuje v místech kde působí optimální podmínky pro obyvatele všech 
věkových kategorií v oblasti využívání volného času, a to nejen s cílem primární a 
sekundární protidrogové prevence, ale i s cílem zajistit kvalitní a odborné volnočasové 
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aktivity a poskytnout tak široké spektrum smysluplné činnosti svým členům. Pořádá a 
spolupořádá kursy, dílny, lekce, výukové plány a akce pro děti, mládež a dospělé. 
Plní zejména tyto hlavní úkoly: 

a) vytváří předpoklady pro zabezpečení rozvoje výtvarné výchovy a dalších forem 
výtvarné, hudebně dramatické, sportovní a umělecké činnosti, 

b) pořádá aktivity pro rodiny s dětmi raného a předškolního věku s cílem prevence 
sociálního vyloučení jejich členů 

c) pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá o dodržování 
zásad morálky, 

d) v souladu se svými zájmy a potřebami svých členů rozvíjí různé formy kulturní, 
společenské a vzdělávací činnosti, 

e) buduje, provozuje a udržuje svá zařízení a tím vytváří vlastní materiální podmínky 
pro svoji činnost, 

f) zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich 
hospodárným využíváním vede své členy k péči o majetek Srdcovky z.s., 

g) začleňuje děti i dospělé s handicapem v rámci socializace do svých aktivit a dává jim 
prostor využívat všechny programy maximálně možným způsobem, 

h) poskytuje poradenství a konzultace, pořádá vzdělávací a kvalifikační kurzy, 
semináře, setkání a workshopy s cílem posilovat kompetence členů z.s. a 
návštěvníků jeho aktivit,  

i) pořádá volnočasové aktivity, prázdninové tábory (včetně příměstských), výlety, 
kulturní a sportovní akce, 

j) pořádá benefiční akce na podporu činnosti spolku, 
k) vydává informační materiály a další tiskoviny, 

2) Při plnění svých hlavních úkolů Srdcovky z.s. spolupracuje zejména s odbornými lektory, 
pedagogickými pracovníky, výtvarníky, hudebníky, trenéry a ostatními odborníky 
specifických profesí, 

3) Srdcovky z.s., zejména v místě svého působení, vyhledává vzájemně prospěšnou spolupráci 
s orgány státní a obecní správy a podnikatelskou sférou. 

Čl. III. 
Členství, práva a povinnosti členů 

1) Členství v Srdcovkách je řádné, nebo mimořádné, individuální, nebo kolektivní, a členství 
čekatelské.  

2) Řádným členem Srdcovek se může stát svéprávná osoba starší 18 let bez ohledu na svoji 
společenskou, nebo politickou orientaci či vyznání, která podáním písemné přihlášky u rady, 
nebo u vícepresidenta Srdcovek, vysloví souhlas s posláním a úkoly Srdcovek, zaváže se 
dodržovat jeho stanovy, splní vstupní podmínky dané stanovami a to vše ve stanovené 
čekací lhůtě. 

3) Člen-čekatel má stejné povinnosti jako řádný člen, nemá však jeho práva. V čekací lhůtě 
trvající až 3 roky musí splnit všechny podmínky pro vznik řádného členství. O přijetí nebo 
nepřijetí, případně o pokračování čekatelství, rozhoduje rada. 



 3 

4) Mimořádné členství mají: 
a) žactvo a mládež ve věku do 18 let za předpokladu písemného souhlasu zákonných 

zástupců, 
b) kolektivní členové Srdcovek, tj. organizace, instituce či podniky, které chtějí 

přispívat k rozvoji činnosti v rámci Srdcovek. S kolektivním členem uzavírá rada 
Srdcovek smlouvu, ve které se podrobně vymezí vzájemná práva a povinnosti a 
způsoby vzájemné pomoci a spolupráce.  

5) Základní práva řádných i mimořádných členů Srdcovek jsou: 
a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností všech činností kulturního a 

společenského života v rámci Srdcovek jako celku, a to za podmínek těchto Stanov a 
v případě účasti v soutěžích jako jednotlivci, nebo jako celek Srdcovek 

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření 
umožňují výchovné působení, odborný a výkonnostní růst. Podílet se na všech 
výhodách, které z členství vyplývají. 

6) Základní práva řádných členů Srdcovek jsou: 
a) spoluvlastnit majetek sdružení  
b) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci orgánů Srdcovek, vznášet 

dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou 
odpověď související s jejich činností v rámci Srdcovek, 

c) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů Srdcovek, 
d) účastnit se jednání orgánu Srdcovek, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování, 
e) volit a být volen do všech orgánů Srdcovek. 

7) Základní povinnosti všech členů Srdcovek jsou: 
a) svědomitě plnit úkoly vyplývající ze Stanov, vnitřních nebo přijatých směrnic a 

z přijatých usnesení (rozhodnutí) orgánů Srdcovek, 
b) svým jednáním, chováním a kázní přispívat k vzájemné úctě a důstojnosti mezi 

členy, 
c) iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti Srdcovek, řádně a svědomitě 

vykonávat přijaté funkce v orgánech Srdcovek, 
d) šetřit, chránit, zvelebovat a svépomocí udržovat majetek, který slouží k zabezpečení 

jeho činnosti a všemožně usilovat o dobré jméno Srdcovek, 
e) řádně a včas platit příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho členstvím a 

činností v Srdcovkách, pokud tak o tom rozhodl příslušný orgán dle Stanov. 
8) Členství zaniká: 

a) zrušením – vystoupením z vůle člena, 
b) vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností, 
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, 
d) úmrtím člena, členství nepodléhá dědictví, 
e) zánikem spolku, 
f) dovršením 18 let u mimořádného členství žactva a mládeže, 
g) kolektivní členství zaniká uplynutím sjednané doby ve smlouvě, nebo může být 

zrušeno na základě podmínek uvedených ve smlouvě o kolektivním členství. 
 

Čl. IV. 
Příspěvky, poplatky 

A. Příspěvky 
1) Příspěvky jsou základním projevem příslušnosti všech členů k Srdcovkám jako celku, pro 

nějž představují nedílnou součást finančních příjmů. 
2) Příspěvky stanoví rada Srdcovek, a tyto jsou závazné pro všechny členy. Při přijetí řádného 

člena je výše vstupního klubového příspěvku daná aktuálním rozhodnutím valné hromady.  
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3) Každý člen srdcovek je povinen zaplatit příspěvek do 31.12. příslušného kalendářního roku. 
Nový člen Srdcovek je povinen zaplatit klubový příspěvek při přijetí za člena Srdcovek. 

4) Vybírání příspěvků zajišťuje vícepresident Srdcovek, nebo zvolený hospodář. 
5) Pokud člen nezaplatí příspěvky řádně a včas, je právem rady, takovému členu znemožnit 

účast na aktivitě Srdcovek a na využívání výhod plynoucích z jeho členství k Srdcovkám. 
B. Poplatky 

1) Rada je oprávněna určit členům Srdcovek poplatky spojené s výlučným užíváním části 
majetku Srdcovek. 

2) Nezaplacení poplatku v předepsané výši a stanoveném termínu zbavuje člena výhod a 
oprávnění, které byly spojeny s placením takového poplatku. 

3) Vybrané poplatky jsou součástí rozpočtu Srdcovek. 

Čl. V. 
Orgány Srdcovek 

1) Členové Srdcovek přímo, nebo nepřímo, vytvářejí tyto svoje společné orgány: 
a) valná hromada, 
b) rada. 

2) Nejvyšším orgánem Srdcovek je valná hromada řádných členů, která se schází nejméně 1× 
za rok. Pokud o její svolání požádá rada nebo president Srdcovek, případně řádný člen, musí 
být svolána radou nejpozději do 30 dnů od takového podnětu ke svolání. Svolání je písemné 
s dokladem o doručení, nebo jinak prokazatelné. 

3) Do výlučné pravomoci valné hromady Srdcovek náleží všechna rozhodnutí o zájmech a 
potřebách Srdcovek, zejména pak: 

a) rozhodnutí o změně názvu a symboliky Srdcovek, 
b) stanovit hlavní směry a koncepce rozvoje činnosti, 
c) schvalovat, rušit nebo měnit stanovy Srdcovek, 
d) schvalovat a projednávat výroční zprávu, stav rozpočtu, hospodaření s majetkem, 

uzávěrku hospodaření, 
e) rozhodovat o zrušení – zániku Srdcovek včetně stanovení zásad a způsobu 

vypořádání majetku. 
4) Termín konání valné hromady vyhlašuje rada. Podněty a návrhy k jednání valné hromady 

předkládá zpravidla rada, podat je však může každý řádný člen Srdcovek, a to písemně do 
20 dnů před konáním valné hromady podáním radě, nebo vícepresidentovi Srdcovek. 
Návrhy projednávané na valné hromadě Srdcovek jsou schváleny tehdy, pokud byly přijaty 
nadpoloviční většinou hlasů přítomných řádných členů. Pokud nedojde k přijetí návrhů 
rozpočtů a plánu činnosti, musí nejpozději do 30 dnů být svolána nová valná hromada, která 
o věci rozhodne. Do svolání je rada Srdcovek oprávněna přijmout rozpočtové provizorium a 
další nezbytná opatření. Valná hromada je usnášení schopná od přítomnosti tří řádných 
členů. 

5) Rada je volena z řádných členů valnou hromadou Srdcovek. Rada je minimálně tříčlenná a 
je tvořena presidentem, vícepresidentem, manažerem a popřípadě dalšími členy: 

a) President – je čestnou funkcí a nejvyšší reprezentační osobou Srdcovek s právem 
veta k rozhodnutím rady. V případě potřeby přejímá funkci vícepresidenta. Je volen 
valnou hromadou. 

b) Vícepresident – je výkonným pracovníkem rady a statutárním zástupcem. Je v čele 
rady, kterou je volen. Řídí a zajišťuje činnost rady, kterou svolává zpravidla 1× 
měsíčně a odpovídá za organizaci její práce. 

c) Manažer – spolupracuje s vícepresidentem v oblasti zajišťování provozu a chodu 
zařízení, hospodářské a reklamní činnosti sdružení. Je statutárním zástupcem. 

6) Rada: 
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a) koordinuje a zajišťuje činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady Srdcovek a 
při své práci se řídí Stanovami a vnitřními směrnicemi, 

b) postupuje podle schváleného plánu činnosti, rozpočtu a v jejich mezích může činit 
příslušná ekonomická rozhodnutí, 

c) rada může k zajištění všech svěřených úkolů, které překračují rámec dobrovolného 
výkonu funkcí ustavení svého řídícího aparátu, nebo zřízení obchodní společnosti na 
kterou přenese dle svého uvážení rozsah výkonu svých práv a pravomocí, 

d) členství v radě zaniká odstoupením nebo odvoláním orgánem, kterým byl člen 
zvolen, ztrátou členství v Srdcovkách nebo úmrtím, 

e) rada může zasedat a rozhodovat pouze za přítomnosti svého vícepresidenta nebo 
presidenta. 

Čl.VI. 

Revizor 

1) Revizor je kontrolním orgánem Srdcovek, který za svoji činnost odpovídá radě 
Srdcovek. 

2) Revizor je volen radou Srdcovek nadpoloviční většinou hlasů. 
3) Revizor vykonává dohled nad hospodařením Srdcovek a upozorňuje radu na zjištěné 

nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1krát ročně. 
4) Pro valnou hromadu Srdcovek vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizní činnosti. 

Čl.VII. 
Společná ustanovení o volbách a způsobu usnášení 

1) Volba všech orgánů v rámci Srdcovek je prováděna tajným hlasováním, pokud volící orgán 
nerozhodne jinak. 

2) Volební období je zpravidla 4 leté, pokud volící orgán nerozhodne jinak. Nemůže však být 
delší než 6 let. 

3) Právo hlasovat mají řádní členové takto: 
a) při jednání valné hromady Srdcovek, 
b) při jednání rady má člen rady a vícepresident jeden hlas, president dva hlasy 

s právem veta  
4) Volby jsou platné, zúčastní-li se jich minimálně tři členové s právem hlasovat. Zvoleni jsou 

ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů s právem hlasovat. 
5) Počet členů orgánu je určen těmito Stanovami, pokud volící orgán nerozhodne před 

konáním volby jinak. 
6) Členové orgánu, kteří se dopustili činů, které jsou neslučitelné s jejich funkcí, a to zejména 

závažným porušením Stanov, nedbalým výkonem svěřené funkce, či jednáním proti zájmům 
Srdcovek, machinacemi, nebo jiným úmyslným jednáním poškozujícím majetkové zájmy 
Srdcovek, nebo jeho dobré jméno a sami neuznali za vhodné odstoupit ze své funkce, 
mohou být odvoláni orgánem který je zvolil. 

7) Usnesení všech orgánů se přijímají nadpoloviční většinou hlasů z přítomných členů orgánů. 
V případě usnesení o zániku Srdcovek a vypořádání jeho majetku je nutný souhlas 3/5 
většiny z přítomných členů. 

8) Hlasuje-li se o přijetí usnesení či návrhu v orgánech Srdcovek, pak předsedající tohoto 
orgánu má právo hlasovat jako poslední. 

9) Ze zasedání každého orgánu je povinen předsedající zajistit pořízení zápisu, nebo alespoň 
záznamu z jednání s uvedením přítomných osob, programu jednání a jejich závěrů. 
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Čl. VIII. 
Právní postavení a majetek Srdcovek 

1) Srdcovky jsou samostatnou a nezávislou spolkovou organizací s právní subjektivitou – jsou 
právnickou osobou. Srdcovky mohou svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má 
samostatnou majetkovou odpovědnost. Mohou k plnění svých úkolů používat svého nebo 
jiného majetku, který mu byl smluvně předán do užívání s právem hospodařit s ním jako 
s vlastním, s výjimkou práva zcizení. 

2) Za Srdcovky jejím jménem jedná rada Srdcovek, a to zpravidla prostřednictvím svého 
presidenta, vícepresidenta nebo manažera, resp. dalších členů klubové rady na základě jejich 
pověření. 

3) Je-li pro právní úkon činěný navenek českým právním řádem předepsaná písemná forma 
(smlouvy všeho druhu, všech právních odvětví), pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje 
podpisu presidenta, vicepresidenta, nebo manažera, popř. dalšího člena klubové rady. 
Jménem Srdcovek jedná navenek president, vicepresident, nebo manažer. Právní úkon 
jménem Srdcovek potvrzený presidentem, vicepresidentem, nebo manažerem, respektive 
pověřeným členem rady, se považuje za platný právní úkon. 

4) Před uzavřením pracovních smluv nebo dohod s lektory a pedagogy je nutný předchozí 
souhlas rady Srdcovek. 

5) Přijímání pracovníků do pracovního poměru podléhá zásadně schválení rady Srdcovek. 
Zdrojem majetku Srdcovek jsou: 

a) příspěvky a poplatky členů, 
b) příspěvky kolektivních členů, 
c) příjmy ze sportovní, výtvarné, kulturně společenské a vzdělávací činnosti, 
d) příjmy z vlastní hospodářské činnosti, pokud taková bude v budoucnu provozována, 
e) příspěvky-dotace státních orgánů na zajištění činnosti, 
f) příspěvky a dotace od organizací, státní nebo obecní správy na dovybavení 

materiální základny, krytí provozu, údržbu zařízení, pokud v budoucnu nějaké bude 
mít spolek ve vlastnictví, nebo na krytí nákladů na pronájem prostor a na pořízení 
investic, 

g) příspěvky-podpory jiných organizací a jednotlivců, 
h) dary, 
i) jiné příjmy. 

6) Hospodaření Srdcovek: 
a) k zabezpečení pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku 

je rada Srdcovek oprávněna zřídit pouze jedno pokladní stálé místo (pokladnu 
Srdcovek) a jeden běžný účet u peněžního ústavu, 

b) pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů jsou pro radu 
Srdcovek závazné obecně právní předpisy. 

7) Za účelem ochrany svého majetku, svého vlastního provozu a v zájmu svých členů, uzavírá 
rada Srdcovek příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění movitého a nemovitého 
majetku, pokladní hotovosti a úrazové pojištění pro případ odpovědnosti za škody. 

Čl. IX. 
Závěrečná a přechodná ustanovení 

 
1) Členové Srdcovek mající speciální oprávnění, např.: trenéři, lektoři, pedagogové, či 

profesionální umělci, se mohou volně sdružovat do zájmových sdružení prosazujících jejich 
specifické zájmy. Takové sdružování nemá vliv na jejich členství v Srdcovkách. 
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2) Členové Srdcovek mohou být se souhlasem rady Srdcovek sdruženi v jiných podobných 
organizacích a zájmových sdruženích, pokud toto členství není v rozporu se zájmy 
Srdcovek. 

3) Srdcovky spolupracují s podobně zaměřenými organizacemi ČR. Srdcovky mohou být 
sdruženy v zájmových sdruženích.  

4) O začlenění Srdcovek v zájmových sdruženích rozhoduje rada Srdcovek. Členství v těchto 
sdruženích nesmí být na úkor samostatnosti a nezávislosti Srdcovek a nesmí být dotčeno 
právo Srdcovek z takového sdružení vystoupit. 

5) Název zapsaného spolku Srdcovky z.s. může být kráceno pojmenováním Srdcovky. Stejně 
tak v grafickém zpracování loga, či názvu, může být slovo Srdcovky vyjádřeno kresbou, 
nebo grafikou. 

6) Spolek zaniká:  
a) dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením, z rozhodnutí 

zasedání sdružení, 
b) rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění 

 
7) Zaniká-li zapsaný spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně zasedání spolku o 

způsobu majetkového vypořádání.   
 
8) Srdcovky z.s.. jako zapsaný spolek dle těchto Stanov je založen dnem 4.dubna 2018. Dnem 

registrace těchto Stanov ve smyslu zákona ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku zahajuje Srdcovky z.s. svou činnost. 
 

  


