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S T A N O V Y SPOLKU 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. 

 

Preambule 
 

1) Moravskoslezský pakt zaměstnanosti vznikl pilotně 24. února 2011 jako první teritoriální pakt 
zaměstnanosti (TPZ) v České republice. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (zkráceně „MS Pakt“) 
vykonává svoji činnost na základě Dohody o partnerství z 1. prosince 2015, kterou spolu uzavřely 
zejména Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., Krajská hospodářská 
komora Moravskoslezského kraje, Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Od roku 2011 je právním 
nositelem MS Paktu Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. S ohledem na dosavadní úspěšné 
působení MS Paktu v pilotní fázi od roku 2011 a rozšiřující se portfolio úkolů vzniká potřeba zřídit MS 
Pakt jako samostatnou organizaci s právní subjektivitou a s jasně definovanými kompetencemi a vztahy 
k dalším spolupracujícím subjektům. 

2) Proto dochází v souladu se záměrem projednaným a schváleným na jednání Výkonné rady MS Paktu 
dne 26. června 2018 k založení nového subjektu Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. ve smyslu 
ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek I 
NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 

 
1) Název spolku zní: Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. (dále jen „spolek“). 

2) Sídlo spolku je Ostrava, Česká republika. 

 

Článek II 
 POSLÁNÍ, ÚČEL A HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU 

 
1) Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem fyzických a právnických osob, v němž se tyto osoby 
(členové) spolčily. 

2) Poslání spolku se naplňuje především tak, že přispívá ke slaďování nabídky a poptávky na 
regionálním trhu práce, analyzuje jeho klíčové problémy a připravuje pro ně řešení. Spolek při 
naplňování svého poslání také napomáhá vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj lidských zdrojů a sám 
se významně podílí na realizaci vybraných řešení, která vyžadují veřejné intervence a koordinaci 
s řadou spolupracujících partnerů. 

3) Účel spolku je: 

a) hájit zájmy svých členů a vzájemně je slaďovat, 

b) vytvářet analýzy a prognózy na trhu práce, 
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c) vyjednávat společný postup pří rozvoji trhu práce, 

d) vytvářet strategie rozvoje trhu práce, 

e) přinášet inovace na trh práce, 

f) koordinovat činnost platforem přispívajících k rozvoji trhu práce, 

g) koordinovat činnost sítí služeb na trhu práce. 

4) Spolek pro naplňování svého poslání a účelu pak zejména: 

a) zpracovává predikci regionálního trhu práce, 

b) zpracovává predikci kompetencí na trhu práce, 

c) zpracovává dílčí analýzy trhu práce, 

d) připravuje, zpracovává a vyhodnocuje strategie rozvoje trhu práce, 

e) spolupracuje na strategiích zaměstnanosti ČR, 

f) přispívá ke slaďování dalších regionálních strategií s potřebami trhu práce, 

g) zasazuje se o rozvoj duálního vzdělávání a dalších metod odborného vzdělávání inovativními 
metodami, 

h) zasazuje se o rozvoj kariérového poradenství ve školách i v celoživotní perspektivě, 

i) přispívá k rozvoji sociálního podnikání, 

j) vykonává další činnosti k rozvoji trhu práce v zájmu svých členů. 

 
Článek III 
 ČLENSTVÍ 

 
1) Členství ve spolku je různého druhu, přičemž s určitým druhem členství jsou vždy spojená určitá 
práva a povinnosti, nestanoví-li tyto stanovy v odůvodněných případech jinak. 

2) Ve spolku mohou jeho členové nabýt následující druhy členství: 

a) Zakládající členství; 

b) Řádné členství; 

c) Přidružené členství; 

d) Čestné členství. 
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Článek IV 
 VZNIK ČLENSTVÍ 

 
1) Členem spolku může být bezúhonná zletilá fyzická osoba nebo bezúhonná právnická osoba, 

která podala písemnou přihlášku a s jejímž členstvím souhlasilo Shromáždění členů spolku. 
Členy spolku se zpravidla stávají instituce veřejné správy přímo nebo nepřímo spojené 
s problematikou trhu práce, zaměstnavatelé a organizace sdružující zaměstnavatele, obce a 
dobrovolné svazky obcí, vzdělávací instituce, nebo fyzické osoby zajímající se o problematiku 
trhu práce. 

2) Zakládajícími členy spolku ke dni jeho založení jsou Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje z.s., Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Svaz 
průmyslu a dopravy České republiky a Statutární město Ostrava. 

3) Členství ve spolku vzniká dnem souhlasu Shromáždění členů spolku s podanou přihláškou 
zájemce o členství. Nejpozději do okamžiku souhlasu Shromáždění členů spolku, může vzít 
zájemce o členství svou přihlášku zpět. Pozdní zpětvzetí je oznámením o vystoupení ze spolku. 

4) Podáním přihlášky projevuje ten, kdo se uchází o členství ve spolku, svou vůli být vázán 
stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. 

5) Povinnost podat přihlášku dle čl. IV odst. 1 těchto stanov se nevztahuje na zakládající členy 
spolku. Přihlášku ke členství rovněž nepodávají kandidáti na čestné členství ve spolku, kdy 
návrhy kandidátů na toto členství vycházejí zejména z návrhů jednotlivých členů a/nebo orgánů 
spolku. Nezbytný souhlas Shromáždění členů pro vznik čestného členství však zůstává 
nedotčen. 

6) Zakládající člen spolku se stává zároveň řádným členem dnem zápisu spolku do veřejného 
rejstříku. Řádní členové spolku jsou tvořeni následujícími skupinami členů: 
a) územními samosprávnými celky: 

i. Kraje, jako vyšší uzemní samosprávné celky, mající benefit z členství ve spolku na celém 
území kraje; 

ii. Obce, jako základní územní samosprávné celky, mající benefit z členství ve spolku pouze 
na území obce; 

b) ostatními právnickými osobami; 
kdy tyto skupiny řádných členů reflektují odlišná práva a povinnosti a to s ohledem na 
převažující benefiční potenciál činností spolku ve prospěch územních samosprávných celků. 

7) Řádnými členy se stávají pouze právnické osoby na základě rozhodnutí Shromáždění členů, je-li 
však splněna minimální podmínka, že se jedná o právnické osoby zastupující zájmové skupiny 
právnických nebo fyzických osob na regionálním trhu práce. Minimální počet řádných členů jsou 
3 členové. Pokles pod tento počet členů je poklesem pod zákonem stanovený počet řádných 
členů dle těchto stanov. 

8) Přidruženými členy se mohou stát právnické osoby, které splňují podmínky článku IV, odstavce 
1, tedy instituce veřejné správy přímo nebo nepřímo spojené s problematikou trhu práce, 
zaměstnavatelé a organizace sdružující zaměstnavatele, obce a dobrovolné svazky obcí, 
vzdělávací instituce a další organizace spojené přímo či nepřímo s problematikou trhu práce.  
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9) Čestnými členy se stávající fyzické osoby zajímající se a odborně rozvíjející problematiku trhu 
práce, které nezastupují žádného zakládajícího, řádného ani přidruženého člena. 

10) Po dni, ke kterému byl spolek zrušen, nelze podat přihlášku ke členství ve spolku. Zahájená 
řízení o vzniku členství se však dokončí.  

11) Členství ve spolku není na překážku členství v jiných spolcích a organizacích, jejichž činnost není 
v rozporu s posláním spolku. 

12) Každý člen spolku jedná v orgánech spolku osobně nebo prostřednictvím svého zástupce.  

 

Článek V 
 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

 
1) Každý člen má právo: 

a) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a jeho dalšímu rozvoji 

b) být informován o všech rozhodnutích orgánů spolku, 

c) účastnit se akcí pořádaných spolkem, 

d) nahlížet do seznamu členů, 

e) žádat o potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahujícího údaje o své osobě, je-li seznam 
členů veden, 

f) na přezkum rozhodnutí ostatních orgánů spolku Shromážděním členů spolku, 

g) a jiná práva stanovená zákonem, stanovami nebo rozhodnutím spolku. 

2) Každý člen má povinnost: 

a) řídit se těmito stanovami, 

b) na výzvu určeného pracovníka spolku pověřeného vedením seznamu členů sdělit zapisované 
údaje do seznamu o své osobě, je-li seznam členů veden, 

c) nahlásit změnu zapisovaných údajů do seznamu členů ve lhůtě 30 dní ode dne jejich změny, 
je-li seznam členů veden, 

d) svým jednáním neznevažovat činnost spolku, jeho jméno ani jeho členy, 

e) zachovávat kolegialitu k členům spolku, 

f) a jiné povinnosti stanovené zákonem, stanovami nebo rozhodnutím orgánů spolku. 

3) Řádný člen má dále právo: 

a) volit a být volen do orgánů spolku, 
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b) účastnit se a hlasovat na Shromáždění členů spolku, požadovat i dostat na něm vysvětlení 
záležitostí spolku, 

c) plně se zapojovat do činnosti spolku. 

4) Řádný člen má dále povinnost: 

a) platit roční členský příspěvek stanovený dle skupin řádného členství a to: 
i. pro územní samosprávné celky takto: 

a. kraj ve výši 4.000.000, Kč; 
b. obce ve výši 1.000.000,- Kč; 
kdy takto stanovený roční členský příspěvek odráží rozdílné územní působnosti 
mezi základními a vyššími územními samosprávnými celky a rozdílnou míru 
benefitů, které z členství ve spolku pro územní samosprávné celky vyplývají. Výši 
členských ročních příspěvků pro územní samosprávné celky lze měnit výhradně 
změnou stanov; 

ii. pro ostatní právnické osoby ve výši stanovené na základě usnesení Shromáždění 
členů spolku. Není-li usnesením Shromáždění členů stanovená výše, je členský 
příspěvek této fyzické nebo ostatní právnické osoby roven 0,- Kč; 

kdy roční členský příspěvek je splatný do 31. 01. kalendářního roku, za který je roční členský 
příspěvek hrazen; 

b) platit členské poplatky, jsou-li stanoveny. 

5) Přidružený člen má dále právo: 

a) účastnit se (nikoliv hlasovat) na Shromáždění členů spolku a požadovat i dostat na něm 
vysvětlení záležitostí spolku, 

b) plně se zapojovat do činnosti spolku, 

c) přidružený člen nemá právo být volen do orgánů spolku. 

6) Přidružený člen má dále povinnost: 

a) platit členský příspěvek ve výši a splatnosti stanovené usnesením Shromáždění členů spolku. 
Není-li usnesením Shromáždění členů stanovená výše, je členský příspěvek 0,- Kč. 

b) platit členské poplatky, jsou-li stanoveny. 

7) Čestný člen má dále právo: 

a) účastnit se (nikoliv hlasovat) na Shromáždění členů spolku, 

b) plně se zapojovat do činnosti spolku, 

c) čestný člen nemá právo být volen do orgánů spolku. 

8) Čestný člen má dále povinnost: 

a) platit členské poplatky, jsou-li stanoveny; Ve vztahu k platbě členským příspěvkům je čestný 
osvobozen. 
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Článek VI 
 SEZNAM ČLENŮ 

 

1) Spolek vede seznam svých členů ode dne stanoveného rozhodnutím Výkonné rady spolku. 

2) Seznam členů spolku spravuje Ředitel spolku. 

3) Ředitel spolku vytvoří seznam členů spolku do 30 dnů ode dne, kdy spolek na základě rozhodnutí 
Výkonné rady seznam svých členů vede. 

4) Ředitel spolku provede zápis nového člena spolku do 3 dnů ode dne vzniku členství nového člena 
spolku, s výjimkou případu dle čl. VI. odst. 3 těchto stanov. Ředitel spolku zašle po provedení zápisu 
novému členu výpis ze seznamu členů o zapsaných údajích nebo potvrzení o provedení zápisu. Není-li 
tento zápis v dané 3 denní lhůtě proveden, má se za to, že člen je zapsán uplynutím této lhůty, přičemž 
Výkonná rada je povinna zajistit dodatečný zápis do seznamu členů. 

5) Pro výmaz člena spolku platí čl. VI odst. 4 těchto stanov obdobně. 

6) Seznam členů není veřejný, avšak je zpřístupněn členům spolku u Ředitele spolku. 

7) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na své náklady potvrzení s výpisem ze 
seznamu členů o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Náklady spolek může 
stanovit v paušální výši stanovením členského poplatku za výpis. Namísto zemřelého člena může o 
potvrzení žádat jiná osoba blízká, dědic nebo právní nástupce, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. 

8) Zapisovanými údaji o každém členu spolku, je-li fyzickou osobou, jsou: 

a) jméno a příjmení, 

b) datum narození, 

c) trvalé bydliště, 

d) doručovací adresu, je-li rozdílná od trvalého bydliště, 

e) údaj o vzniku, zániku a důvodu zániku jeho členství, 

f) telefonní kontakt, 

g) e-mailový kontakt, 

h) nebo jiný vhodný kontakt. 

9) Zapisovanými údaji o každém členu spolku, je-li právnickou osobou, jsou: 

a) název a sídlo právnické osoby, 

b) identifikační číslo, 

c) doručovací adresa, je-li rozdílná od sídla právnické osoby, 
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d) zástupce právnické osoby a právní důvod zastoupení, kdy tyto údaje se však nezapisují, 
jedná-li se o zástupce zapsaného ve veřejném rejstříku vykonávajícího funkci statutárního 
orgánu takové právnické osoby; 

e) údaj o vzniku, zániku a důvodu zániku jeho členství, 

f) druh členství, 

g) telefonní kontakt, 

h) e-mailový kontakt, 

i) nebo jiný vhodný kontakt. 

10) Ke každému zapisovanému údaji se zapíše den zápisu, den změny a den výmazu daného údaje. 

11) Seznam členů je veden v elektronické podobě. 

 

Článek VII 
ZÁNIK ČLENSTVÍ 

 

1) Členství ve spolku zaniká: 
a) vystoupením člena, 
b) vyloučením člena, 
c) úmrtím nebo zánikem člena, 
d) zánikem spolku. 

2) Člen spolku může vystoupit ze spolku kdykoliv. Jeho členství končí ke dni doručení písemného 
oznámení o vystoupení Výkonné radě spolku. Vezme-li člen, který vystoupil ze spolku, své rozhodnutí 
o vystoupení nejpozději do 3 dnů ode dne jeho oznámení zpět, hledí se na něj, jako by ze spolku 
nevystoupil. 

3) Spolek může ukončit účast člena ve spolku jeho vyloučením. 
a) Vyloučit lze člena, který vážně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě 
nezjednal nápravu ani po výzvě spolku, nebo člena, který vykazuje kvalifikovanou neaktivitu. 
Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť 
závažnou újmu. 
b) V souladu s čl. VII odst. 3, písm. a) těchto stanov lze rozhodnout o vyloučení člena pro 
kvalifikovanou neaktivitu: 

i) neprojevil-li člen žádnou relevantní aktivitu vůči spolku směřující k jeho účasti ve 
spolku po dobu delší než 3 roky, 
ii) nebo člen ani na písemnou výzvu spolku v přiměřené lhůtě nesdělí spolku, zda došlo 
ke změně zapisovaných údajů do seznamu členů, je-li seznam členů veden, a Výkonná 
rada spolku po přezkoumání účasti člena ve spolku nabyde přesvědčení, že člena nelze 
dále nutit k účasti ve spolku. 

c) Účast člena ve spolku zaniká dnem rozhodnutí o vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení se doručí 
vyloučenému členu. 
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d) O vyloučení člena rozhoduje Výkonná rada spolku, a to nadpoloviční většinou hlasů všech 
členů Výkonné rady spolku. Je-li rozhodováno o vyloučení člena spolku, který je členem 
Výkonné rady, k jeho hlasování se nepřihlíží, a pro dané hlasování se má za to, že není členem 
Výkonné rady spolku.  
e) Řízení o vyloučení člena se zahajuje na návrh oprávněné osoby, nebo bez návrhu z 
rozhodnutí Výkonné rady spolku. 
f) Návrh na vyloučení člena ze spolku může podat v písemné formě kterýkoli člen nebo 
kterýkoliv orgán spolku. K návrhu na vyloučení člena učiněnému jinou osobou rozdílnou od 
člena se nepřihlíží jako k návrhu. Může být však podnětem k zahájení řízení o vyloučení člena 
bez návrhu. 
g) Návrh na vyloučení člena ze spolku musí obsahovat identifikaci navrhovatele, identifikaci 
člena, jehož se vyloučení týká a okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Neobsahuje-li návrh 
okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení nebo jsou-li neúplné, nesrozumitelné nebo jinak 
nejasné, vyzve Výkonná rada spolku navrhovatele k doplnění návrhu, k čemuž mu určí lhůtu. K 
návrhu, z kterého nelze určit, kdo jej činí nebo kterého člena se týká, Výkonná rada spolku 
nepřihlíží. 
h) Návrh na vyloučení člena spolku, který je zjevně šikanózní, je důvodem pro zahájení řízení o 
vyloučení navrhovatele pro porušení povinnosti zachovávat kolegialitu ke členům spolku. 
i) Neodmítne-li Výkonná rada spolku návrh na vyloučení člena pro zřejmou bezdůvodnost, 
umožní dotčenému členovi, proti kterému návrh směřuje, seznámit se s návrhem na jeho 
vyloučení, požádá o jeho vysvětlení a umožní mu uvést i doložit vše, co mu je ku prospěchu, a 
to ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny ode dne, kdy měl možnost se seznámit s návrhem 
na své vyloučení. 
j) Na základě návrhu na vyloučení, vyjádření dotčeného člena (vyjádří-li se tento člen) a jiných 
vhodných opatření, rozhodne Výkonná rada spolku o vyloučení nebo nevyloučení člena spolku. 
k) Rozhodnutí o vyloučení člena spolku obsahuje zejména identifikaci vyloučeného člena, 
důvod jeho vyloučení, řádné odůvodnění tohoto rozhodnutí a poučení o možnosti podat návrh 
na přezkum tohoto rozhodnutí Shromážděním členů. 
l) Je-li člen vylučován z důvodu dle čl. VII odst. 3 písm. b) těchto stanov, pak lze po zahájení 
řízení o vyloučení člena vydat rozhodnutí o vyloučení člena i bez postupu dle čl. VII odst. 3 písm. 
i) těchto stanov. 
m) Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, 
aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumalo Shromáždění členů. Shromáždění členů zruší 
rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o 
vyloučení člena může shromáždění členů zrušit i v jiných odůvodněných případech. Směřuje-li 
návrh člena dle věty první tohoto písmene proti rozhodnutí o vyloučení z důvodu dle čl. VII 
odst. 3 písm. b) těchto stanov, pak důvod pro vyloučení vzhledem k této aktivitě člena zaniká 
a Výkonná rada rozhodnutí o tomto vyloučení zruší. 
n) Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém 
vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. 
Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm 
dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho 
členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká. 

4) Zanikne-li účast člena ve spolku jeho úmrtím, zaniká ke dni smrti člena spolku a v případě rozhodnutí 
soudu o prohlášení za mrtvého dnem, který soud určil za den smrti. 
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5) Zaniká-li členství ve spolku zánikem spolku, zaniká dnem výmazu spolku z veřejného rejstříku. 

6) Při zániku účasti člena spolku ve spolku (zánik členství) nevzniká členu právo na vypořádání 
(vypořádací podíl), nestanoví-li tyto stanovy dále jinak, čímž není dotčeno právo na podíl na likvidačním 
zůstatku v případě zániku spolku. 

7) Zánikem členství nezanikají finanční závazky bývalého člena spolku vůči spolku. 

 
Článek VIII 

ORGÁNY SPOLKU 
 

1) Spolek zřizuje tyto orgány: 

a) Shromáždění členů, 

b) Výkonná rada, 

d) Kontrolní komise. 

2) Volené orgány spolku mohou svým rozhodnutím ve své působnosti zřizovat své pomocné orgány. 
Pomocné orgány podléhají průběžné kontrole orgánu, který je zřídil. Pomocný orgán je pouze 
poradním orgánem vykonávající jednotlivé činnosti, kdy jeho zřízením se zřizující orgán nemůže zbavit 
své působnosti. 

3) Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do 
nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě. Toto ustanovení se nepoužije pro pomocné orgány. 

4) Funkce v orgánech spolku jsou vykonávány jako čestné funkce. Za výkon funkce nenáleží funkcionáři 
žádná odměna. 

 

Článek IX 
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 

 
1) Shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku. 

2) Shromáždění členů zasedá minimálně jednou ročně. Shromáždění členů svolává k zasedání Výkonná 
rada spolku nejméně jedenkrát do roka. Výkonná rada svolá mimo to zasedání Shromáždění členů z 
podnětu alespoň jedné třetiny řádných členů spolku. Nesvolá-li Výkonná rada zasedání Shromáždění 
členů do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Shromáždění členů 
na náklady spolku sám. Vykonává-li Shromáždění členů působnost Výkonné rady, je oprávněn 
Shromáždění členů svolat kterýkoliv řádný člen spolku. 

3) Členové se účastní Shromáždění členů osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Zástupce 
člena, který jedná na základě plné moci, je povinen se prokázat řádně udělenou písemnou plnou mocí 
nebo jiným oprávněním k jeho zastupování. 
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4) Zasedání Shromáždění členů se svolá elektronickou pozvánkou zaslanou všem členům na e-mailovou 
adresu uvedenou v seznamu členů, a to nejméně 15 dnů před konáním Shromáždění členů. Pozvánka 
obsahuje zejména místo, čas a pořad zasedání. Jsou-li přítomní všichni řádní členové spolku, může být 
Shromáždění členů svoláno i konáno ihned. 

5) Shromáždění členů je schopno usnášet se za přítomnosti nejméně poloviny řádných členů. 

6) Shromáždění členů rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných řádných členů, neurčí-li 
stanovy pro konkrétní případ jinak. 

7) Ve věcech rozhodování o změně stanov, zrušení spolku nebo jeho přeměně, o naložení s likvidačním 
zůstatkem, o vypořádání ztráty, o členských poplatcích a příspěvcích, o volbě a odvolání členů Výkonné 
rady a členů Kontrolní komise, o přenesení některé záležitosti, která spadá do její působnosti, na jiný 
orgán spolku a ve věcech schvalování rozpočtu spolku je k přijetí rozhodnutí třeba nadpoloviční většina 
hlasů všech řádných členů spolku. Pro přijetí rozhodnutí o těchto záležitostech však musí vyslovit 
souhlas každý člen ze skupiny územně samosprávných celků v rámci řádných členů spolku uvedených 
v čl. IV. odst. 6 písm. a), jinak takové rozhodnutí není přijato. 

8) Do působnosti Shromáždění členů patří: 

a) určit hlavní zaměření činnosti spolku a jeho cílů, 

b) určit koncepci činnosti spolku a schválit akční plán na příští období, zpravidla na následující 
rok, 

c) rozhodovat o změně stanov, 

d) projednat a schválit výsledek hospodaření spolku včetně roční účetní závěrky a zprávu o 
činnosti za uplynulý rok, 

e) projednat a schválit zprávu Kontrolní komise, 

f) schválit rozpočet spolku na následující období, 

g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku a jejich členů, 

h) volit a odvolávat členy Výkonné rady a Kontrolní komise, 

i) přezkoumávat rozhodnutí Výkonné rady spolku o vyloučení člena podle článku VII, odstavce 
3, písm. m), 

j) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

k) přezkoumávat rozhodnutí Výkonné rady, 

l) rozhodovat o neplatnosti rozhodnutí Výkonné rady pro rozpor se zákonem nebo stanovami, 

m) rozhodovat ve věcech členských poplatků, 

n) rozhodovat ve věcech členských příspěvků, 

o) rozhodovat o přeměně spolku, 
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p) rozhodovat o zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora, 

q) vykonávat úkony v souvislosti se vznikem členství dle těchto stanov, 

r) a rozhodovat o dalších záležitostech spolku, které stanovy ani zákon nesvěřují do působnosti 
jiného orgánu spolku. 

9) Shromáždění členů může svým rozhodnutím přenést některou ze záležitostí, která spadá do jeho 
působnosti, na jiný orgán spolku. Pro přijetí rozhodnutí o takové záležitosti však musí vyslovit souhlas 
každý člen ze skupiny územně samosprávných celků v rámci řádných členů spolku uvedených v čl. IV. 
odst. 6 písm. a), jinak takové rozhodnutí není přijato. 

10) Dílčí Shromáždění členů ani vykonávání působnosti Shromáždění členů formou shromáždění 
delegátů se nepřipouští. 

11) Pro náhradní zasedání Shromáždění členů platí postup dle zákona. 

12) Ve zvláštních případech, je-li potřeba operativního rozhodnutí, může Výkonná rada ve věci 
Shromáždění členů přijmout rozhodnutí o rozhodování Shromáždění členů mimo zasedání, tedy o 
hlasování členů formou per rollam. Aby mohlo dojít k rozhodování per rollam musí být splněny 
následující podmínky: 

a) Výkonná rada přijme před rozesláním pozvánky usnesení o rozhodování Shromáždění členů 
per rollam v dané věci. 

b) Pozvánka k rozhodování Shromáždění členů per rollam obsahuje mimo obvyklé náležitosti 
pozvánky ještě: 

  i) upozornění, že Shromáždění členů rozhoduje v daném případě formou per rollam, 

ii) návrh rozhodnutí, které má být přijato, přičemž daný návrh musí být sepsán tak, aby 
o něm bez dalšího bylo možné hlasovat, 

iii) odůvodnění návrhu rozhodnutí, nevyplývá-li odůvodnění ze znění návrhu 
samotného, 

iv) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která však činí minimálně 15 dní. Pro počátek 
jejího běhu je rozhodné datum doručení pozvánky s návrhem rozhodnutí členovi. 

v) Pozvánka je rozeslána elektronicky na e-mailovou nebo jinou odpovídající adresu 
člena uvedenou v seznamu členů.  

vi) Pozvánka obsahuje jako svoji povinnou přílohu kopii usnesení Výkonné rady o 
hlasování per rollam v dané věci. 

c) Vyjádření člena bude provedeno písemnou formou prostřednictvím e-mailové adresy nebo 
jiného elektronického kontaktu uvedeného v seznamu členů. Toto vyjádření však bude mít 
formu skenu listinného dokumentu fyzicky podepsaného nebo dokumentu s elektronickým 
podpisem. Případný listinný dokument fyzicky podepsaný bude po odeslání elektronické kopie 
uchován k případnému ověření u hlasujícího člena. Vyjádření člena může být provedeno 
rovněž zasláním originálu listinného dokumentu fyzicky podepsaného na adresu sídla spolku. 
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d) Vyžaduje-li zákon či jiný právní předpis, aby hlasování Shromáždění členů bylo osvědčeno 
veřejnou listinou, je třeba, aby podpis na vyjádření člena byl úředně ověřen. Tuto skutečnost 
Výkonná rada uvede v pozvánce. V takovém případě lze v elektronickém vyjádření člena 
nahradit vlastnoruční podpis kvalifikovaným podpisem elektronickým ve smyslu zák. č. 
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 e) Výkonná rada zašle pozvánku k hlasování per rollam všem členům oprávněným hlasovat. 

f) Nedoručí-li člen ve lhůtě dle článku IX. odstavce 12, písmene b, bod iv) těchto stanov svůj 
souhlas s návrhem rozhodnutí Výkonné radě, platí, že s návrhem nesouhlasí. Stejně je tomu, 
je-li souhlas podmíněný, s výhradami či jinými změnami. 

g) Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů oprávněných k hlasování. 

h) Rozhodnutí Shromáždění členů vzešlé z hlasování per rollam oznámí Výkonná rada všem 
členům bez zbytečného odkladu ode dne rozhodnutí. Učiní tak elektronickou formou 
odesláním rozhodnutí na e-mailovou adresu nebo jiný elektronický kontakt uvedený 
v seznamu členů. Tuto povinnost Výkonná rada splní také uveřejněním rozhodnutí na 
webových stránkách spolku. 

13) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad zasedání Shromáždění členů při jeho ohlášení, lze 
rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o nich hlasovat. 

14) Ze zasedání Shromáždění členů pořizuje zápis svolavatel, a to do třiceti dnů od jeho ukončení. 

15) Zápis ze zasedání Shromáždění členů obdrží všichni členové spolku na e-mailovou adresu nebo jiný 
elektronický kontakt uvedený v seznamu členů. Každý člen spolku může rovněž nahlédnout do zápisu 
ze zasedání Shromáždění členů v sídle spolku. 

 
Článek X 

VÝKONNÁ RADA 
 

1)Výkonná rada je statutárním orgánem spolku. 

2) Výkonná rada je orgánem kolektivním. Výkonná rada má 3 členy, z nichž každý musí mít alespoň 
řádné členství ve spolku. 

3) Klesne-li počet řádných členů spolku na 3 členy, vykonává působnost Výkonné rady Shromáždění 
členů. 

4) Členy Výkonné rady volí a odvolává Shromáždění členů, přičemž členství ve Výkonné radě je 
garantováno pro následující skupiny členů dle následujících pravidel: 

a) prioritně se automaticky stává členem Výkonné rady každý zájemce o členství ve Výkonné radě 
ze skupiny členů územně samosprávných celků v rámci řádných členů (čl. IV. odst. 6 písm. a)), 
kdy převýší-li počet zájemců z těchto členů počet členů Výkonné rady dle čl. X odst. 3), pak 
Shromáždění členů vybere z těchto zájemců volbou; 
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b) následně, není-li Výkonná rada plně obsazena způsobem dle čl. X odst. 4 písm. a), pak zbylá místa 
automaticky nabývají zájemci o členství ve výkonné radě z řad zakládajících členů (čl. IV. odst. 
2), kdy převýší-li počet zájemců z těchto členů počet takto obsazovaných ve Výkonné radě, pak 
Shromáždění členů vybere z těchto zájemců volbou; 

b) a nakonec, není-li Výkonná rada plně obsazena způsobem dle čl. X odst. 4 písm. a) a b), pak zbylá 
místa obsazuje Shromáždění členů volbou z řad řádných členů. 

5) Délka funkčního období Výkonné rady jsou tři roky. Funkce člena Výkonné rady dále končí jeho 
odvoláním z Výkonné rady, jmenováním jiného člena do funkce daného člena, odstoupením z funkce 
člena Výkonné rady nebo zánikem člena nebo jeho členství. 

 6) V případě zániku člena Výkonné rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho 
účasti ve Výkonné radě, zvolí Shromáždění členů do 2 měsíců nového člena Výkonné rady. Neklesne-li 
počet členů Výkonné rady pod polovinu, může jmenovat náhradního člena (kooptovat) do příštího 
zasedání Shromáždění členů Výkonná rada. Do doby zvolení nového člena Výkonné rady nebo 
jmenování náhradního člena Výkonné rady, přechází práva a povinnosti plynoucí z jeho funkce na 
ostatní členy Výkonné rady. 

7) Výkonná rada volí ze svých členů: 

a) předsedu 

b) a dva místopředsedy, 

kdy souběh těchto funkcí není možný. 

8) Za spolek jsou z Výkonné rady oprávněny jednat (zastupovat spolek) osoby uvedené v čl. XIV těchto 
stanov. 

9) Výkonná rada zasedá pravidelně, minimálně jednou za 3 měsíce. Zasedání Výkonné rady je oprávněn 
svolat kterýkoliv její člen. Zpravidla ho svolává její předseda. Program a podklady pro zasedání Výkonné 
rady připravuje Ředitel, který se účastní zasedání Výkonné rady s hlasem poradním. 

10) Výkonná rada je schopna usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti všech členů a rozhoduje 
nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných členů, neurčí-li stanovy pro konkrétní případ jinak. Výkonná 
rada je schopná se usnášet za přítomnosti pouhé většiny v případě rozhodování o kooptaci chybějícího 
člena. Při hlasováních má každý člen Výkonné rady vždy jen jeden hlas. V případě, že Výkonná rada 
kooptovala chybějícího člena, pak takto složená Výkonná rada bez zbytečného odkladu svolá 
Shromáždění členů za účelem řádné volby chybějícího člena, kdy do této doby se Výkonná rada omezí 
v rozhodování pouze na nezbytně nutné a/nebo neodkladné záležitosti. Rozhodnutí Výkonné rady, 
která kooptovala chybějící člena, jsou přezkoumatelná a/nebo zrušitelná pro neplatnost v souladu 
s těmito stanovami stejně jako jakákoliv jiná rozhodnutí Výkonné rady. 

11) Do působnosti Výkonné rady patří: 

a) řídit a vést spolek, formulovat jeho cíle, 
b) vytvářet předpoklady pro realizaci stanovených cílů a rozhodnutí přijatých Shromážděním 

členů, 
c) svolávat a zajišťovat konání Shromáždění členů dle těchto stanov, 
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d) předkládat Shromáždění členů zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za minulé 
období a další dokumenty v souladu s článkem IX. odstavcem 8, písmena b), d) až f) těchto 
stanov, 

e) úkony v souvislosti se zánikem členství dle těchto stanov, 
f) rozhodnout o zřízení seznamu členů a vedení seznamu členů, 
g) rozhodnout o zřízení, změně a zániku pomocného orgánu Výkonné rady a svěření, změně a 

odejmutí části úkolů v působnosti Výkonné rady tomuto orgánu, 
h) kooptovat nové členy na uvolněná místa ve Výkonné radě podle zásad článku X. odst. 10 těchto 

stanov. 
i) jmenovat a odvolávat Ředitele a stanovit podmínky jeho činnosti, 
j) schvalovat v průběhu roku úpravu rozpočtu do výše 30 % schváleného rozpočtu spolku za 

podmínky zachování vyrovnaného rozpočtu, 
k) svým usnesením převést výkon některých svých pravomocí na ředitele v obdobích mezi 

zasedáními Výkonné rady 
l) a vykonávat další záležitosti stanovené těmito stanovami nebo zákonem. 

12) Člen Výkonné rady, jakožto právnická osoba, vykonává svou funkci prostřednictvím zástupce. Na 
žádost dotčeného člena Výkonné rady provede spolek zápis (nebo změnu nebo výmaz) údaje o zástupci 
tohoto člena Výkonné rady do spolkového rejstříku. 

13) Pravidla pro zasedání Výkonné rady budou stanovena v jednacím řádu, který schválí Výkonná rada. 

 
Článek XI 

KONTROLNÍ KOMISE 
 

1) Kontrolní komise je voleným orgánem spolku. 

2) Kontrolní komise je kolektivní orgán, má 3 členy. Členy kontrolní komise mohou být i osoby, které 
nejsou členy spolku. 

3) Členy Kontrolní komise volí a odvolává z řádných členů spolku nebo jiných osob Shromáždění 
členů, přičemž při dodržení zákazu souběhu funkcí dle čl. XI. odst. 9), se pro obsazování kontrolní 
komise použijí obdobně principy pro volbu Výkonné rady dle čl. X. odst. 4). 

4) Členové Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu. 

5) Kontrolní komise je schopna se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů a 
rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů. Při hlasování má každý člen kontrolní komise 
vždy jeden hlas. Při rozhodování Kontrolní komise rozhoduje v případě rovnosti hlasů svým hlasem 
právě její předseda. 

6) Předseda Kontrolní komise má právo účasti na jednání Výkonné rady. 

7) Délka funkčního období Kontrolní komise jsou tři roky. Funkce člena Kontrolní komise dále končí 
jeho odvoláním Shromážděním členů, jmenováním jiného člena do funkce, odstoupením z funkce 
člena Kontrolní komise nebo zánikem člena Kontrolní komise. 
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8) V případě zániku člena Kontrolní komise, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení 
jeho účasti v Kontrolní komisi, zvolí Shromáždění členů do 2 měsíců nového člena Kontrolní 
komise. Do doby zvolení nového člena Kontrolní komise přechází práva a povinnosti plynoucí z 
jeho funkce na ostatní členy Kontrolní komise. 

9) Členství v Kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve Výkonné radě spolku. Členem Kontrolní 
komise nemůže být Ředitel spolku. 

10) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v 
souladu se stanovami a právními předpisy. Kontrolní komise provádí rovněž kontrolu vedení účtů, 
všech účetních dokladů a celkově hospodaření spolku podle platných právních předpisů České 
republiky a těchto stanov. Kontrolní komise se zabývá také stížnostmi členů spolku. 

11) Kontrolní komise se ze své činnosti odpovídá Shromáždění členů. O hospodaření a řádném vedení 
spolku informuje pravidelně, nejméně však jednou za rok na zasedání Výkonné rady a jednou za 
rok na zasedání Shromáždění členů. Zjistí-li však Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně 
statutární orgán (Výkonnou radu spolku) ihned, jakož i Shromáždění členů. Výkonná rada je 
povinna zjištění Kontrolní komise vypořádat. Pokud Výkonná rada nekoná, může Shromáždění 
členů Výkonnou radu odvolat.  

12) Na Shromáždění členů představuje závěry a usnesení Kontrolní komise její předseda nebo 
v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený jiný člen Kontrolní komise. 

13) Pravidla pro zasedání Kontrolní komise budou stanovena v jednacím řádu, který schválí Kontrolní 
komise. 

14) Kontrolní komise může zasedat a přijímat usnesení per rollam. Zasedání a přijímání usnesení per 
rollam upravuje jednací řád Kontrolní komise. 

15)  Člen Kontrolní komise, jakožto právnická osoba, vykonává svou funkci prostřednictvím zástupce- 
Na žádost dotřeného člena Kontrolní komise provede spolek zápis (nebo změnu nebo výmaz) 
údaje o zástupci tohoto člena Kontrolní komise do spolkového rejstříku.  

 
Článek XII 
ŘEDITEL 

 
1) Ředitel není orgánem spolku, ale jeho zaměstnanec. 

2) Ředitel je Výkonnou radou jmenovaným zaměstnancem spolku. Ředitel zastupuje spolek 
v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho pracovnímu zařazení a funkci ve všech záležitostech spolku. 

3) Funkce Ředitele je vykonávána v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy 
v souladu se jmenováním Výkonnou radou. 

4) Bližší vymezení práv a povinností Ředitele je uvedeno ve vnitřních předpisech spolku, zejména v 
organizačním řádu a náplni práce. 
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Článek XIII 
HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

 
1) Příjmy spolku tvoří zejména: 

a) účelové dotace, 
b) dary, 
c) členské příspěvky a členské poplatky, 
d) výnosy z vlastní vedlejší hospodářské činnosti, 
e) a jiné zdroje v souladu s cíli spolku. 

2) Finanční prostředky spolku jsou uloženy na účtech spolku, případně v pokladně. Za jejich řádnou 
evidenci odpovídá Ředitel spolku. 

3) Disponovat s finančními prostředky spolku mohou pouze členové Výkonné rady a Ředitel spolku 
v souladu se zákonem a s těmito stanovami. 

4) O stavu finančních prostředků vede předepsanou evidenci Ředitel spolku, který je povinen 
pravidelně předkládat účetnictví ke kontrole Výkonné radě. 

5) Zprávu o hospodaření spolku zpracovává Ředitel spolku. 

6) Hospodaření spolku se řídí rozpočtem schváleným na zasedání Shromáždění členů pro příslušný 
kalendářní rok. 

7) Výkonná rada může svým rozhodnutím přijmout poplatkový řád, kterým stanoví členské poplatky. 
Členskými poplatky se rozumí administrativní poplatky spojené s úkony spolku směřující zejména ke 
vzniku změně nebo zániku členství ve spolku, jakož i s úkony ve věci seznamu členů, odpovědné správy 
osobních údajů apod. 

8) Za účelem podpory hlavních činností spolku uvedených v článku II těchto stanov je spolek oprávněn 
vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti schválené 
Výkonnou radou a realizovanou v souladu s těmito stanovami. 

9) Předmětem vedlejší hospodářské činnosti spolku v souladu s těmito stanovami může být živnost 
volná: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, dále pak z živností 
vázaných: psychologické poradenství a diagnostika. 

 
Článek XIV 

JEDNÁNÍ ZA SPOLEK 
 

1) Za spolek je oprávněn jednat navenek předseda Výkonné rady samostatně. 

2) Za spolek jsou oprávnění jednat také dva místopředsedové Výkonné rady společně. 

3) Spolek dále zastupují i jeho zaměstnanci, zejména Ředitel, je-li to obvyklé s ohledem na pracovní 
zařazení a funkci takového zaměstnance. 
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Článek XV 
ZRUŠENÍ SPOLKU 

 
1) Spolek se zrušuje: 

a) rozhodnutím Shromáždění členů, 

b) klesne-li počet řádných členů pod zákonem stanovený minimální počet řádných členů 
spolku, 

c) rozhodnutím orgánu veřejné moci, 

d) a v ostatních případech stanovených zákonem. 

2) Je-li důvodem pro zrušení spolku pokles řádných členů pod zákonem stanovený minimální počet 
řádných členů spolku, má spolek lhůtu 30 dnů ode dne následujícího po dni, v němž se spolek dozvěděl 
o poklesu řádných členu pod minimální počet, pro přijetí nových řádných členů spolku tak, aby byl 
minimální počet řádných členů zachován. Nesplňuje-li spolek minimální počet řádných členů ke dni 
uplynutí této lhůty, zrušuje se spolek k následujícímu dni po uplynutí této lhůty. 

3) Při rozhodování o zrušení spolku rozhodne Shromáždění členů zároveň o jmění spolku a o 
likvidačním zůstatku. 

4) Zrušením spolku vstoupí spolek do likvidace. 

5) Shromáždění členů rozhodne o osobě likvidátora. 

 
Článek XVI 

LIKVIDACE SPOLKU 

1) Důvodem pro likvidaci spolku je jeho zrušení. 

2) Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem v souladu s rozhodnutím Shromáždění členů a není-li 
takového rozhodnutí nebo nelze-li takového rozhodnutí dosáhnout, pak likvidační zůstatek nejprve 
nabídne zakládajícím členům. 

3) Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích, nedohodne-li se osoba oprávněna z podílu na 
likvidačním zůstatku na vyplacení části nebo i celého podílu jako nepeněžitého podílu. 

 
Článek XVII 

ZÁNIK SPOLKU 
 
1) Po provedení likvidace spolku podá likvidátor bez zbytečného odkladu návrh na výmaz spolku z 
veřejného rejstříku. 

2) Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 
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Článek XVIII 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1) Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

2) Orgány spolku rozhodují usnesením. Rozhoduje-li Výkonná rada o právech a povinnostech členů 
spolku, pak usnesení obsahuje jen přiměřené poučení o možnosti přezkumu rozhodnutí Shromážděním 
členů. 

3) Spolek je založen na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 14.12.2018 

 

 

 

_____________________________      

předseda spolku       

 

 

 


