
Stanovy zapsaného spolku 
Centrum Malina, z.s. 

Čl. I 
Název zapsaného spolku 

● Centrum Malina, z.s. 
Zkratka zapsaného spolku: 

● Malina, z.s. 
Sídlo: 

● Na Vrchách 595, 252 66 Libčice nad Vltavou 
IČ: 26579537 
Spisová značka: L 19555 vedená u Městského soudu v Praze  
 
Čl. II 
Právní postavení spolku: 

● Malina je spolek dobrovolný, nezávislý, nepolitický, sdružující členy na základě společného 
zájmu. 

● Malina je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je 
právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

Čl. III 
Cíl činnosti spolku: 

● Uspokojovat kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné zájmy členů sdružení a široké veřejnosti. 
● Posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny, rodičovské výchovy a mateřskou roli ve 

společnosti. 
● Umožnit rodičům vzájemně se neformálně a společensky stýkat, vzdělávat se a využívat 

vlastních znalostí a schopností. 
● Poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností. 
● Získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života. 
● Obohatit děti o nové přátele, vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí vzájemné důvěry. 
● Podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovné možnosti mužů a žen. 
● Podporovat mezigenerační dialog a spolupráci.  

Za tímto účelem spolek bude: 
● Provozovat volnočasové centrum. 
● Organizovat vzdělávací kurzy a semináře pro členy sdružení i veřejnost. 
● Napomáhat rozvoji regionálních občanských aktivit. 
● Působit aktivně v oblasti ekologické výchovy. 
● Nabízet akce pro využití volného času dětí i dospělých, vytvářet zájmové, vzdělávací a informační 

programy. 
● Spolupracovat se státními i nestátními organizacemi, s orgány státní správy i samosprávy. 
● Spolupracovat s partnerskými organizacemi u nás a případně i v zahraničí. 
● Napomáhat mezigeneračnímu setkávání.  



Čl. IV 
Členství 

● Členství ve spolku je dobrovolné. 
● Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí s jeho stanovami a cíli.  
● Zaplacením členského příspěvku se stává členem buď právnická osoba, nebo fyzická osoba. 

Pakliže mají zájem, pod jedním členským příspěvkem mohou být přijati i další členové rodiny 
(manžel/manželka a děti). V takovém případě jsou členy spolku i nezletilé osoby, které využívají 
nabídku jeho aktivit. 

● Dokladem o členství je podpisem stvrzená přihláška evidovaná spolkem. Evidence členů je 
interní a neveřejná. 

Zánik členství 
● Vystoupením člena písemným odhlášením. 
● Úmrtím člena, u právnické osoby jejím výmazem z obchodního rejstříku. 
● Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, pokud člen hrubě porušil zákon nebo 

stanovy spolku.  
● Nezaplacením ročního členského příspěvku, a to i přes upozornění pokladníka spolku.  
● Zánikem spolku.  

Čl. V 
Práva a povinnosti členů 
Člen má právo zejména: 

● Podílet se na činnosti a plnění cílů spolku.  
● Být pravidelně informován o činnosti spolku.  
● Zletilý člen má právo volit a být volen do orgánů spolku. 
● Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 
● Využívat služeb spolku a členských výhod, účastnit se akcí organizovaných spolkem.  

Člen má povinnosti zejména 
● Dodržovat stanovy spolku. 
● Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, pakliže byl k nějaké funkci zvolen. 
● Dbát na dobrou pověst spolku.  
● Dle svého uvážení a možností materiálně i nemateriálně přispívat k chodu organizace. 
● Při vstupu do spolku zaplatit členský příspěvek. Dále pak platit roční členské příspěvky. Splatnost 

příspěvku je individuální, dle data vstupu člena do sdružení. V odůvodněných případech může o 
výjimkách rozhodnout výkonný výbor. 

 
Čl. VI 

Orgány spolku 
● Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej dva členi - předseda a místopředseda. Předseda 

svolává a řídí práci výkonného výboru, spolu s místopředsedou reprezentuje spolek a jedná jeho 
jménem. Předseda i místopředseda jednají za spolek samostatně. Statutární orgán je volen 
výkonným výborem a to na 5 let.  

● Výkonné orgány spolku jsou: valná hromada a výkonný výbor. 



● Valná hromada je nejvyšším výkonným orgánem spolku, schvaluje stanovy a jejich změny a 
jednací, příp. volební řád. Přijímá usnesení, volí výkonný výbor, rozhoduje o pozastavení členství, 
schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru, zprávu o hospodaření sdružení a přijímá další 
rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční 
většinou přítomných členů. Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.  

● Výkonný výbor je volen na dobu 5 let, má nejméně 3 členy. Vždy ho musí tvořit lichý počet členů.  
Schází se podle potřeby. Řídí práci spolku, řeší operativní úkoly. Výkonný výbor volí ze svého 
středu pokladníka a především statutární orgán - předsedu a místopředsedu. Výkonný výbor je 
usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje nadpoloviční 
většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů má předseda rozhodující hlas.  

● Pokladník má na starosti vedení pokladny a běžného účtu, zajišťuje vedení účetnictví subjektu a 
s tím spojené aktivity. Připravuje pro valnou hromadu zprávu o hospodaření organizace.  

Čl. VII 
Zásady hospodaření 

● Majetek spolku tvoří zejména dary fyzických a právnických osob, členské příspěvky a provize 
z kurzovného či dalších akcí realizovaných spolkem, jako jsou přednášky, besedy, workshopy 
atd.  

● Majetek spolku je možno použít pouze k organizování činnosti spolku a k akcím směřujícím k 
dosažení jeho cílů. 

● O užití majetku rozhoduje z pověření valné hromady výkonný výbor. 
● Hospodaření majetkem spolku schvaluje valná hromada po prostudování a připomínkování 

zprávy o hospodaření spolku vypracované pokladníkem spolku. 
● Případný zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 
● V případě zániku spolku rozhodne o jeho majetku valná hromada. Ta ustanoví likvidátora. 

Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s 
tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a 
statusu Malina, z.s. 

 
 
 
 
 


