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STANOVY SPOLKU  
Vrátka, z.s. 

 
 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Název: Vrátka, z.s. (dále jen spolek) 
  
2. Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů. Spolek je právnickou 
osobou založenou podle českého práva. Spolek může být členem jiných organizací, včetně 
mezinárodních. Spolek je nezávislý na politických stranách a hnutích. Sdružuje členy na základě 
společného zájmu (je sdružením fyzických osob zaměřující se především na práci s dětmi, mládeží 
a dospělými s handicapem a osobami, kterým hrozí sociální vyloučení). Spolek je zřízen na dobu 
neurčitou. 

 
3. Sídlo spolku: Třebíč 

 
 

II. ÚČEL A ČINNOST SPOLKU                        
 

1. Účel spolku 

Hlavním účelem spolku je zajištění integrační činnosti pro osoby zdravotně postižené (dále jen 
OZP) a osoby, kterým hrozí sociální vyloučení. Jedná se o pomoc a podporu při integraci 
společenské, pracovní, kulturní, zájmové a další, která vede k rozvoji sociálních vazeb jednotlivce.  

Tento spolek historicky navazuje na Vrátka, o. s., založené 28. 2. 2008, číslo registrace: VS/1-
1/70623/08-R, IČ: 22681841 

2. Činnost spolku                                      

a) Hlavní činnost 

2.1. Integrace OZP do běžného života prostřednictvím jejich zapojení do pracovního procesu za 
pomoci vytváření chráněných pracovních míst v chráněných provozovnách spolku.   
2.2. Informační, poradenská a publicistická a publikační činnost zaměřená především na 
informování OZP o možnosti uplatnění na trhu práce.  
2.3. Vzdělávání OZP a osob sociálně vyloučených: pořádání seminářů, školení, rekvalifikačních a 
kvalifikačních  kurzů, přednášek a konferencí směřujících především ke zvýšení kvalifikace těchto 
osob. 
2.4. Propagace a aktivní realizace podporovaného zaměstnávání a pracovní rehabilitace OZP. 
Zprostředkování zaměstnání a poskytování poradenství v oblasti zaměstnávání a související 
personální činnosti (škola dle příslušné legislativy a personální agentura nejen pro handicapované); 
obecné zastupování zdravotně postižených občanů při obhajobě jejich pracovních práv a zájmů 
vyplývající ze specifiky jejich postižení.   
2.5. Sociální rehabilitace: realizace programů a projektů vedoucích k aktivizaci a osobnostnímu 
rozvoji OZP a osob, kterým hrozí sociální vyloučení. 
2.6. Podpora myšlenky chráněného bydlení pro OZP a pro občany odcházející z ústavní péče. 
Spolupráce s místní a krajskou samosprávou při vytváření podmínek pro realizaci chráněného 
bydlení a provozování této sociální služby. Podpora vzniku terapeutických dílen a jejich provozování 
v rámci sociálních služeb.  
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2.7. Propagace prosazování principů občanské společnosti a myšlenky trvale udržitelného rozvoje 
pro všechny osoby ve společnosti s důrazem na OZP a osoby sociálně vyloučené, podporovat jejich 
přirozené začlenění do společnosti.  
2.8. Prosazování práv a zájmů osob sociálně vyloučených a OZP ve společnosti. 
2.9. Realizace sociálních programů a projektů přispívajících ke kulturnímu a společenskému rozvoji 
regionu, obnova tradic a obnova a rozvoj tradičních rukodělných řemesel jako integračního nástroje.  
2.10. Podpora ochrany přírody a krajiny dle § 70 zák. č. 114/1992 Sb. 
 
b) Vedlejší hospodářská činnost 
 
2.1 Vytvoření vlastní sociální firmy jako samostatné hospodářské jednotky jako podpůrného 
subjektu, jehož činnost povede k naplnění hlavních cílů spolku. Budování a provoz tréninkových 
pracovišť pro přímé zaměstnávání OZP a osob, kterým hrozí sociální vyloučení.  
2.2 Získávání finanční a materiální podpory k rozvoji a budování dalších možností tréninkového 
zaměstnávání OZP a osob sociálně vyloučených formou grantů či projektové spolupráce s veřejným 
i podnikatelským sektorem společnosti. 
2.3 Pořádání kursů, seminářů, workschopů a dalších vzdělávacích projektů pro OZP i širokou 
veřejnost navazujících na sociální podnikání a sociální činnost spolku. 
2. 4 Aktivní podpora zaměstnanosti OZP a sociálně vyloučených osob s využitím vlastní pracovní 
agentury a jejích aktivit.  
2.5 Půjčování majetku ve vlastnictví spolku, pronájem movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví 
spolku  
2.6. Poradenská činnost pro veřejnost a firmy v oblasti zaměstnávání OZP, organizační a obchodní 
činnost vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti OZP.  
2.7. Provoz chráněného bydlení. 
2.8. Podpora vzniku terapeutických dílen a dalších tréninkových pracovišť a jejich provozování 
v rámci sociálních služeb. 
2.9. Vykonávání dalších podnikatelských aktivit v souladu se Živnostenským listem a v souladu 
s principy sociálního podnikání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem OZP.  
2.10. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
2.11. Hostinská činnost. 
2.12. Pekařství, cukrářství. 
2.13. Pedikúra, manikúra. 
2.14. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. 
 
 
III. ORGÁNY SPOLKU 
 
1.   Valné shromáždění – nejvyšší orgán spolku 
1.1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem spolku, tvoří ho všichni řádní členové spolku. 
1.2. Valné shromáždění svolává předseda spolku nejméně jednou za rok. Pokud o mimořádné 
svolání valného shromáždění požádá písemnou formou nejméně jedna třetina členů nebo Rada 
spolku, svolá předseda jednání mimořádného valného shromáždění nejpozději do jednoho měsíce 
od doručení takového podnětu. 
1.3. Valné shromáždění je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti řádných členů spolku, každý 
řádný člen má jeden hlas, hlasy všech řádných členů jsou rovné. Usnesení valného shromáždění je 
platné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných řádných členů spolku.  Rozhodnutí o 
změně stanov spolku a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech 
řádných členů spolku. 
1.4. Valné shromáždění zejména: 

 volí Radu spolku  

 schvaluje rozpočet spolku a projednává jeho hospodaření 

 stanovuje hlavní směry činnosti spolku 

 rozhoduje o změnách stanov spolku 
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 rozhoduje o zrušení spolku 
 

2.    Rada spolku – statutární orgán spolku 
2.1. Rada spolku (dále jen Rada) je statutárním orgánem spolku, za svoji činnost odpovídá 
Valnému shromáždění. Statutární orgán spolku je kolektivní. 
2.2. Rada je volena Valným shromážděním na tříleté období. 
2.3. Radu svolává předseda nejméně 1x za tři měsíce, případně častěji podle potřeby. 
2.4. Rada má tři členy, na prvním jednání ze svého středu volí předsedu a místopředsedu spolku. 
Rada je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů rady. Usnesení Rady je platné, pokud pro 
něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 
2.5. Člen Rady může být odvolán pro dlouhodobé neplnění povinností, porušování stanov nebo 
poškozování dobrého jména spolku Valným shromážděním. Pro odvolání člena Rady je nutná 
nadpoloviční většina řádných členů spolku přítomných na Valném shromáždění. Odstoupí-li některý 
z členů Rady, vykonává Rada své povinnosti v nižším počtu až do dalšího Valného shromáždění, 
kdy proběhne řádná volba. 
2.6. Rada zejména:  

 zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi Valnými 
shromážděními  

 rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci 
Valného shromáždění  

 pracuje na koncepci činnosti spolku, udržuje kontinuitu celoroční práce  

 rozhoduje o výši členských příspěvků řádných a přidružených členů 

 rozhoduje o přijetí řádného či přidruženého člena ze spolku 

 rozhoduje o vyloučení řádného či přidruženého člena ze spolku 

 předkládá Valnému shromáždění zprávu o činnosti spolku a rozpočet 

 připravuje výroční zprávu spolku    
2.7. Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat jménem celého spolku navenek každý 
samostatně. 
2.8. Funkce člena statutárního orgánu spolku je funkcí čestnou. 
2.9. Pravomoci předsedy a místopředsedy Rady  
a) předseda i místopředseda jsou oprávněni řídit jednání Rady a Valného shromáždění  
b) předseda i místopředseda dbají na prosazování dobrého jména spolku na veřejnosti 
c) pokud předseda odstoupí ze své funkce, přecházejí veškeré jeho povinnosti a práva na 
místopředsedu až do řádné volby nového předsedy 
d) předseda se může na základě plné moci nechat zastupovat jiným členem rady, může na základě 
plné moci delegovat úkol jinému členu rady. Rozsah zastoupení je uveden v plné moci.  
e) pokud odstoupí ze své funkce místopředseda, je nový zvolen na nejbližším jednání Rady z jejího 
středu, a to do nejbližšího Valného shromáždění, kdy proběhne řádná volba 
f) předseda a místopředseda mohou být pro dlouhodobé neplnění povinností, porušování stanov 
nebo poškozování dobrého jména spolku odvoláni Valným shromážděním. Pro odvolání předsedy 
nebo místopředsedy je nutná nadpoloviční většina všech řádných členů spolku.  
 
 
IV. ČLENSTVÍ 
 
1. Řádné členství  
1.1. Vznik a zánik řádného členství 
a) Řádné členství ve spolku je dobrovolné. Řádným členem spolku se může stát každý občan 
České republiky mající místo trvalého pobytu na území ČR, starší 18ti let, který se ztotožňuje 
s účelem a posláním spolku. 
b) Členství vzniká na základě písemné přihlášky podané Radě spolku, která o přijetí rozhodne a po 
zaplacení členských příspěvků.  
c) Členství ve spolku zaniká: písemným odhlášením, nezaplacením členských příspěvků v řádném 
termínu, vyloučením, úmrtím člena, zánikem spolku. 
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1.2. Práva řádného člena spolku 
Každý řádný člen spolku má právo: 
a) na veškeré informace týkající se činnosti spolku 
b) podílet se na projednávání všech záležitostí týkajících se spolku 
c) hlasovat na Valném shromáždění a volit členy do orgánů a funkcí ve spolku, 
d) být delegován a volen do všech orgánů a funkcí ve spolku 

 
1.3. Povinnosti řádného člena spolku 
Každý řádný člen spolku má povinnost: 
a) platit stanovený členský příspěvek  
b) dodržovat stanovy spolku 
c) aktivně se podílet na činnosti spolku 
d) prosazovat cíle spolku a dbát o jeho dobré jméno na veřejnosti 
e) sdělit neprodleně Radě změnu údajů uvedených na přihlášce 
 
2. Přidružené členství  
 
2.1 Přidružené členství se týká aktivit vycházejících z hlavní činnosti spolku – zájmové kroužky a 
aktivizační a vzdělávací kluby s pravidelnou celoroční činností. 
 
2.2. Vznik a zánik přidruženého členství 
a) Přidružené členství ve spolku je dobrovolné. Přidruženým členem spolku se může stát každý 
občan České republiky mající místo trvalého pobytu na území ČR, který se ztotožňuje s posláním 
spolku. Jedná se o zaměstnance, sympatizanty, podporovatele, širokou veřejnost. 
b) Členství vzniká na základě písemné přihlášky podané Radě spolku, která vezme členství na 
vědomí a po zaplacení členských příspěvků.  
c) V případě, že se členem spolku chce stát osoba mladší 18ti let, je přihláška platná pouze 
v případě, že je podepsána zákonným zástupcem nezletilého. 
d) Členství ve spolku zaniká: písemným odhlášením, nezaplacením členských příspěvků v řádném 
termínu, vyloučením, úmrtím člena, zánikem spolku. 
 
2.3. Práva přidruženého člena spolku 
Každý přidružený člen spolku má právo: 
a) na veškeré informace týkající se činnosti spolku jako celku 
b) podílet se na projednávání všech záležitostí týkajících se spolku v rozsahu zájmové či klubové 
činnosti 

 
2.4 Povinnosti přidruženého člena spolku 
Každý řádný člen spolku má povinnost: 
a) platit stanovený členský příspěvek za zájmovou či klubovou činnost  
b) dodržovat stanovy spolku 
c) prosazovat cíle spolku a dbát o jeho dobré jméno na veřejnosti 
d) sdělit neprodleně Radě změnu údajů uvedených na přihlášce 
 
 
V. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

 
1. Majetek je ve vlastnictví spolku jako celku. Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek 

spolku a dále hmotné zdroje, které spolek získal v souladu se zákonem. Kromě vlastního 
majetku může spolek hospodařit i s majetkem darovaným, svěřeným či pronajatým.  
 

2. Majetek, který si pořídí spolek ze svých prostředků nebo získá jiným zákonným způsobem je 
jeho výlučným vlastnictvím. 
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3. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména: dotace, granty, dary a příspěvky fyzických a právnických 
osob, výnosy majetku, členské příspěvky. Dále příjmy z vedlejší hospodářské činnosti a to 
v souladu s principy sociálního podnikání.  
 

4. Spolek může zakládat jiné právnické osoby, které podporují účel spolku a vytvářejí zázemí pro 
realizaci cílů spolku. Zisk těchto právnických osob je v souladu s principy sociálního podnikání 
využit pro naplňování cílů spolku a je reinvestován zpět do spolku.  

 
5. Spolek se může stát členem jiného integračního spolku v rámci regionu nebo ČR, který 

zastřešuje spolkovou činnost související s účelem spolku. 

 
6. Hospodaření s majetkem spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy. 
 

VI. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU 

1.1 Spolek se ruší: 
a) Dobrovolným rozhodnutím Valného shromáždění. 
b) Rozhodnutím soudu o zrušení spolku. 

 
1.2 Ruší-li se spolek dobrovolným rozhodnutím Valného shromáždění, rozhodne Valné 
shromáždění o způsobu majetkového vypořádání. 
 
1.3 Spolek zaniká dnem jeho výmazu ze spolkového rejstříku. 
 
1.4 Při zániku spolku je jeho majetek převeden na jinou nestátní neziskovou organizaci podobného 
zaměření, při sloučení s jinou organizací dochází zároveň k převodu majetku spolku na nový právní 
subjekt.  

VII. SYMBOLIKA  
 

1. Spolek má právo používat vlastní znak a logo. 
 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Z rozhodnutí Valného shromáždění mohou být jmenování čestní členové spolku z osobností na 
poli vědy, kultury, politiky, školství, sportu, řemeslníků aj., kteří podporují cíle spolku. Při 
jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena spolku. 

2. Spolek může na základě rozhodnutí Valného shromáždění vydat organizační a jednací řád 
spolku. 

3. Spolek má právo v souladu s cíly své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 
4. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem schválení na valném shromáždění. 

 

V Třebíči, dne 16.2.2016 

 

………………………….. 
Bc. Irena Rybníčková 

předseda 


