Sdružení Petrov, z.s.
Stanovy spolku
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve
smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. NOZ.
2. Název sdružení se s ohledem na § 216 NOZ mění na Sdružení Petrov, z.s. (dále jen
„spolek“).
3. Adresa sídla spolku: Petrov 272/5, Brno-město, Brno 2, 602 00.
4. IČ spolku: 48515221.

Čl. II
Cíle, účel a činnost spolku
1. Hlavním cílem spolku je veřejně prospěšná činnost ve prospěch ochrany dětí
a mládeže, práce s dětmi a mládeží s cílem dosažení obecného blaha, zvláště na území
brněnské diecéze.
2. Dalšími cíli jsou výchova, vzdělávání, kulturní, morální a duchovní formace a rozvoj
osobnosti dětí a mládeže se zvláštním zaměřením na účelné a smysluplné využívání
volného času a pěstování správných návyků pro vhodné využívání již zmíněného
volného času.
3. Spolek chce pomáhat při přípravě pro odpovědný život ve svobodné společnosti, a to
od nejútlejšího věku až po dospělost.
4. Činnosti uskutečňované za účelem dosažení těchto cílů spolku představují hlavní
činnost spolku. Spolek vykonává především tyto činnosti:
a. Pomoc animátorům, kteří pracují s dětmi a mládeží.
b. Získávání dotací a finanční podpory, které jsou nezbytné pro práci s dětmi
a mládeží.
c. Spolupráce s právnickými osobami podobného zaměření (v tuzemsku
i v zahraničí).
d. Předcházení patologickým jevům, které ovlivňují život dětí a mládeže.
e. Pomoc mládeži s handicapem při její integraci do společnosti.
f. Rozvíjení schopností a dovedností dětí a mládeže s možností jejich uplatnění
na trhu práce.
g. Výchova mládeže k vzájemné úctě, obětavosti, lásce a službě.
h. Podpora partnerských a rodinných vztahů.
i. Volnočasové aktivity.
j. Pořádání vzdělávacích kurzů a školení.
k. Nákup a prodej drobných předmětů v souvislosti s rozvojem a propagací cílů
činnosti spolku.
l. Nákup a prodej fundraisingových předmětů.
m. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi apod.).
5. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, do které
patří pronájmy, zisky z reklamy, prodeje knih apod.
6. Vedlejší hospodářská činnost může být uskutečňována pouze za účelem podpory
hlavní činnosti spolku či z důvodu hospodárného využití majetku spolku.
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Čl. III
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá

2.
3.
4.

5.
6.

7.

fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení,
národnosti, rasy a státní příslušnosti.
Členem spolku se fyzická osoba stává na základě písemné žádosti a následném
rozhodnutí rady o přijetí za člena.
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho
právního nástupce.
Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
a. dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného
oznámení o ukončení členství Sdružení Petrov, z.s., není-li v oznámení
o ukončení členství uvedeno jinak.
b. Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého.
c. Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí předsedy
o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí
uvedeno jinak. Sdružení Petrov, z.s., má právo vyloučit člena, pokud svým
jednáním porušuje cíle, principy a poslání spolku dle čl. II těchto stanov, nebo
pro porušení členských povinností dle těchto stanov. V případě, že člen
navrhne do 15 dnů od doručení rozhodnutí, aby rozhodnutí o jeho vyloučení
bylo přezkoumáno, bude k tomuto účelu pověřena rada.
d. Zánikem spolku.
e. Rozhodnutím rady o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045
odst. 1 NOZ.
Členové spolku neručí za dluhy spolku.
Práva člena spolku:
a. účastnit se zasedání rady;
b. být informován o všech základních otázkách činnosti spolku;
c. je-li fyzickou osobou starší 18 let, má právo být volen a jmenován do všech
orgánů spolku;
d. osobně se podílet na práci spolku;
e. vyjadřovat se ke všem projednávaným otázkám, požadovat k nim vysvětlení
a podávat návrhy na další činnost spolku.
Povinnosti člena spolku:
a. svou činností napomáhat realizovat cíle spolku;
b. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku;
c. dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno spolku;
d. platit členské příspěvky.

Čl. IV
Organizační struktura
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a. rada, která má pět členů; je nejvyšším orgánem spolku;
b. předseda, který je statutárním orgánem spolku;
c. jednatel;
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Čl. V
Rada
1. Rada je nejvyšším orgánem spolku. Schází se podle potřeby, nejméně jednou do roka.
2. Rada:
a. schvaluje stanovy spolku a jejich změny;
b. volí předsedu spolku;
c. vydává a schvaluje vnitřní předpisy spolku;
d. schvaluje plán činnosti na příští období;
e. schvaluje roční účetní závěrku a výsledek hospodaření;
f. určuje výši a splatnost členských příspěvků;
g. rozhoduje o přijetí člena spolku;
h. vykonává přezkoumání rozhodnutí o vyloučení člena spolku;
i. rozhoduje o zániku spolku;
j. rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem;
3. Zasedání rady svolává předseda.
4. Rada je složena z pěti členů. Jedním členem se stává kněz (dále jen „kněz“), kterého
biskup nebo generální vikář Biskupství brněnského, IČ: 00445142, se sídlem: Petrov
269/8, 601 43 Brno, určil k vedení Diecézního centra mládeže. Tento kněz jmenuje a
odvolává další čtyři členy do rady.
5. Rada je usnášeníschopná za účasti alespoň jedné poloviny svých členů. Rozhodnutí se
přijímají nadpoloviční většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
6. Funkční období členů rady:
a. funkční období kněze: dle jeho mandátu od biskupa nebo generálního vikáře;
b. funkční období ostatních členů rady: do jejich odvolání knězem.
7. Členství v radě zaniká:
a. odvoláním kněze biskupem nebo generálním vikářem;
b. uplynutím mandátu kněze;
c. odvoláním dalších členů rady knězem;
d. členství v radě ostatních členů rady automaticky zaniká s odvoláním kněze
nebo s ukončením jeho mandátu;
e. odstoupením, které člen rady písemně oznámí zbylým členům rady;
f. písemnou dohodou se zbylými členy rady;
g. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého.
8. Po uvolnění člena rady je rada doplněna:
a. novým knězem, kterého jmenuje do vedení Diecézního centra mládeže biskup
nebo generální vikář Biskupství brněnského, IČ: 00445142, se sídlem: Petrov
269/8, 601 43 Brno;
b. další členové rady jsou doplňováni jmenováním na základě rozhodnutí kněze.
9. Členové rady zvolí ze svého středu předsedu.
10. Rada zajistí vyhotovení zápisu z každého zasedání. Ze zápisu musí být patrné, kdy
a kde se zasedání konalo, kdo ho zahájil, kdo byl přítomen a jaká usnesení byla přijata.
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Čl. VI
Předseda
1. Předseda je zvolen členy rady a on sám je členem rady. Je statutárním orgánem
spolku.
2. Předseda:
a. svolává zasedání rady;
b. konkretizuje jednotlivé úkoly a kontroluje jejich plnění;
c. řídí jednatele;
d. rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odklad, a o učiněných rozhodnutích
informuje radu;
e. odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových
pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména
na řádné naplňování poslání spolku;
f. vede a řídí práci spolku v období mezi zasedáními rady, dohlíží na dodržování
stanov, pečuje o rozvoj spolku;
g. je povinen vždy jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností,
pečlivostí a loajalitou;
h. rozhoduje o vyloučení člena spolku.

Čl. VII
Jednatel
1. Jednatele jmenuje předseda.
2. Jednatel:
a. vykonává veškeré úkony, přijímá písemnosti, podává návrhy a žádosti ve všech
věcech spojených se spolkem na základě plné moci od předsedy;
b. zajišťuje hospodářskou činnost spolku;
c. provádí zápisy a výmazy členů spolku, seznam nebude zpřístupněn;
d. o své činnosti informuje předsedu.

Čl. VIII
Jednání jménem spolku
1. Statutárním orgánem spolku je předseda.

2. Navenek za spolek jedná předseda.
3. Ve svých rozhodnutích se řídí výnosy rady a radě se zodpovídají ze svých jednání.

Čl. IX
Členské příspěvky
1. O výši a splatnosti členských příspěvků rozhoduje rada jednou ročně.
2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to
vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje předseda.
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Čl. X
Hospodaření spolku
1. Za hospodaření spolku odpovídají předseda a jednatel. Jednatel předkládá do
2.
3.

4.
5.

15. června každého roku účetní závěrku a výsledek hospodaření radě ke schválení.
Finanční prostředky spolku jsou vedeny na bankovních účtech a budou vynakládány
pouze na účely uvedené ve stanovách.
Příjmy spolku tvoří zejména:
a. příspěvky členů;
b. dotace a granty;
c. dary;
d. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti;
e. úroky.
Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. II těchto
stanov a v souladu s formami činnosti uvedenými tamtéž.
Jednatel zajišťuje vedení účetnictví podle obecně závazných předpisů.

Čl. XI
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je radou zvolena likvidační komise, která provede vyrovnání všech
závazků a pohledávek. Současně převede movitý i nemovitý majetek a finance na nástupnický
subjekt, bude-li tento subjekt působit obdobným způsobem a v obdobné oblasti jako spolek.
V případě, že by takovýto nástupnický subjekt nebyl, bude veškerý majetek převeden na
takový subjekt, který v oblasti mládeže působí shodným směrem.
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených a jmenovaných orgánů spolku
se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valnou hromadou konanou dne 27. září 2015
v Osové Bítýšce.
Tyto stanovy ruší stanovy schválené Ministerstvem vnitra ze dne 6. 3. 2012, pod č. j. VS/11818/93-R.
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