Stanovy
Modrá linka, z. s.
Úplné znění ke dni 10. listopadu 2015
Stanovy spolku byly přijaty valnou hromadou občanského sdružení Modrá linka, o. s., založeného
1. září 1994, registrovaného u Ministerstva vnitra České republiky 12. září 1994 (číslo registrace:
II/s-OS/1-25350/94-R) podle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění. Úplné znění stanov vychází
ze změn, které byly přijaty valnými hromadami sdružení, které se konaly dne 7. března 2006,
23. května 2011, a 10. listopadu 2015.

I.
Název spolku
Spolek bude v právních vztazích vystupovat pod názvem: Modrá linka, z. s. (dále jen spolek).

II.
Sídlo spolku
Spolek sídlí na adrese: Brno, Anenská 10, PSČ 602 00.

III.
Charakter a poslání spolku
1.

Spolek je zájmovým a neziskovým sdružením fyzických osob, které se sdružily, aby naplnily
následující poslání:
a) pomoc a poradenská činnost pro děti, dospívající, rodiče a další blízké osoby a dospělé
v krizových a jinak obtížných situacích;
b) poradenská činnost pro děti a dospělé v oblasti psychosociálních problémů;
c) podpora a rozvoj výchovy a vzdělávání směřujících k prevenci sociálně patologických a
negativních sociálních jevů;
d) vzdělávání pracovníků zejména v pomáhajících profesích a dalších (příbuzných) oborech;
e) přispívá k rozvoji a profesionalizaci sociálních služeb, zejména v oblasti krizové intervence
a internetového poradenství.

2.

Za tím účelem spolek provozuje a pořádá:
● linku důvěry pro děti, dospívající, rodiče a další blízké osoby a dospělé v krizových
situacích;
● poradnu pro osobní kontakt s klienty;
● výchovné a vzdělávací programy a akce pro děti, mládež, rodinu a veřejnost;
● vzdělávací programy a supervize zejména pro pracovníky pomáhajících profesí a dalších
oborů.

3.

Spolek není podnikatelským subjektem, ale sdružením fyzických osob založeným ke shora
uvedenému účelu.

IV.
Členství ve spolku
1.

Členství ve spolku má trojí charakter:
a) členství aktivní,
b) členství běžné,
c) členství čestné,

2.

Aktivní člen má tato práva:
●
●
●
●

účastnit se jednání a rozhodování valné hromady spolku;
volit do orgánů spolku;
být volen do orgánů spolku;
účastnit se veškeré činnosti spolku podle svých možností a potřeb a požívat výhod, které
členství ve spolku poskytuje;

Aktivní člen má tyto povinnosti:
●
●
●
●
●
●

dodržovat tyto stanovy;
dodržovat usnesení orgánů spolku;
platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou spolku;
chránit dobré jméno spolku;
chránit majetek spolku;
oznamovat změnu údajů, které jsou o osobě člena vedeny spolkem.

3.

Běžný člen má všechna práva a povinnosti aktivního člena s tím, že nemá právo volit do orgánů
spolku dle článku IV. odst. 2 odrážka druhá těchto stanov a nemůže být volen do orgánů spolku
dle článku IV. odst. 2 odrážka třetí těchto stanov.

4.

Čestný člen má všechna práva a povinnosti aktivního člena s tím, že nemá povinnost platit
členské příspěvky podle článku IV. odst. 2 odrážka sedmá těchto stanov.

V.
Vznik členství ve spolku
1.

Členy spolku mohou být pouze fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území České republiky.

2.

Osoba, která má zájem o členství ve spolku, podá písemnou přihlášku do spolku správní radě
spolku nebo kterémukoli členu správní rady spolku. Součástí přihlášky je písemné doporučení
k přijetí alespoň od jednoho člena spolku, jehož členství trvá ke dni podání přihlášky
nepřetržitě alespoň šest kalendářních měsíců.

3.

Na základě rozhodnutí správní rady spolku je člen přijat do spolku jako běžný člen nebo je
přihláška k členství ve spolku zamítnuta. O výsledku rozhodnutí správní rady bude žadatel
vyrozuměn písemně.

4.

V případě, že bude mít běžný člen zájem stát se aktivním členem spolku, podá písemnou žádost
správní radě spolku nebo kterémukoli členu správní rady spolku. K žádosti musí být přiloženo
písemné doporučení alespoň od jednoho aktivního člena spolku, jehož členství trvá ke dni
podání přihlášky nepřetržitě alespoň 12 kalendářních měsíců. Žádost o získání aktivního
členství může podat pouze běžný člen, jehož členství ve spolku trvá nepřetržitě alespoň 12
měsíců.

5.

Shora, v odst. 2 až 4 tohoto článku uvedené podmínky neplatí pro zakládající členy spolku,
kteří se stávají aktivními členy spolku ke dni vzniku spolku.

6.

Běžné členství vzniká dnem, kdy správní rada rozhodne o přijetí žadatele o členství za člena
spolku, nebo dnem, kdy správní rada rozhodne o vyhovění žádosti aktivního člena o běžné
členství ve spolku.

7.

Aktivní členství vzniká dnem, kdy správní rada rozhodne o vyhovění žádosti běžného člena o
aktivní členství ve spolku.

8.

Čestné členství vzniká volbou s nadpolovičním souhlasem členů valné hromady. Čestným
členem se může stát aktivní nebo běžný člen, který se významně podílel na činnosti spolku.
Návrh je potřeba podložit doporučením alespoň tří aktivních členů spolku.

VI.
Seznam členů spolku
1.

Spolek vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje jméno, datum narození,
bydliště člena a druh členství. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny
evidovaných skutečností. Seznam členů spolku je veden v elektronické podobě správní radou
spolku a zápis, vyznačování změny a výmaz evidovaných skutečností provádí správní rada
spolku.

2.

Člen spolku má právo do seznamu členů spolku nahlížet osobně v sídle spolku a žádat vydání
potvrzení o svém členství.

VII.
Přechod a převod členství ve spolku
1.

Členství ve spolku je nepřevoditelné.

2.

Členství ve spolku nepřechází na dědice.

VIII.
Zánik členství ve spolku
1.

Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena ze spolku;
b) smrtí člena;

c) zánikem spolku;
d) vyloučením člena ze spolku.
2.

K účinnosti vystoupení člena ze spolku a vyloučení člena ze spolku je nutná písemná forma
oznámení o vystoupení nebo vyloučení.

3.

Každý člen může ze spolku vystoupit. Členství ve spolku zaniká ke dni, ve kterém je členovo
oznámení o vystoupení ze spolku doručeno správní radě spolku.

4.

Správní rada spolku může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:
a) závažným způsobem nebo opětovně a přes písemné vyrozumění porušuje své členské
povinnosti;
b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin;
c) dostane se do prodlení se zaplacením členského příspěvku nebo jeho části po dobu delší než
12 měsíců.

5.

Členství ve spolku zaniká dnem, kdy bylo vyloučenému členovi doručeno rozhodnutí o
vyloučení.

IX.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) valná hromada;
b) správní rada;
c) revizor účtů.

X.
Valná hromada
1.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.

2.

Do působnosti valné hromady patří zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

3.

přijímat a měnit stanovy;
volit a odvolávat členy správní rady spolku a revizora účtů spolku;
schvalovat roční účetní závěrku;
rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, schvalovat statuty
fondů;
rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje spolku a způsobu plnění jeho poslání;
rozhodovat o zrušení spolku;
kontrolovat veškerou činnost spolku a projednávat stížnosti jeho členů;
schvalovat výši členských příspěvků;
rozhodovat o odvolání členů spolku proti rozhodnutím správní rady.

Valná hromada rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se spolku a jeho činnosti, pokud si
rozhodování o takových záležitostech vyhradila.

4.

Jednání valné hromady svolává správní rada podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně, a to vždy
do 30. června.

5.

Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina aktivních členů
spolku, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti správní radě.

6.

Svolání valné hromady musí být členům oznámeno písemně, na pozvánce musí být uveden
pořad jednání a pozvánka musí být rozeslána nejméně 30 kalendářních dnů přede dnem jejího
konání, s výjimkou popsanou v článku X. odst. 7 těchto stanov a s výjimkou popsanou v článku
XI. odst. 9 těchto stanov.

7.

Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada valnou hromadu tak, aby se
konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Náhradní
valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášet se bez ohledu na počet
přítomných aktivních členů.

8.

Při hlasování má každý aktivní člen jeden hlas.

9.

Aktivní člen spolku může písemně zmocnit jiného aktivního člena spolku, aby jej na valné
hromadě zastupoval. Člen může zastupovat maximálně 2 další osoby.

10. O způsobu hlasování rozhoduje valná hromada, která může rozhodnout o distančních formách
hlasování.
11. Valná hromada volí své orgány, kterými jsou předsedající, zapisovatel a ověřovatel zápisu.
12. O každé valné hromadě se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a)
b)
c)
d)

datum a místo konání valné hromady;
přijatá rozhodnutí a usnesení;
výsledky hlasování;
nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

13. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků valné hromady, pozvánka na ni a podklady, které byly
předloženy k projednávaným bodům.
14. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
15. Pro platnost usnesení valné hromady se vyžaduje její řádné svolání, hlasování nadpoloviční
většinou aktivních členů a souhlas většiny hlasů přítomných aktivních členů. Pro platnost
rozhodnutí ve věcech uvedených ve článku X odst. 2 písm. a) a písm. f) je však nutný alespoň
dvoutřetinový souhlas všech aktivních členů spolku.

XI.
Správní rada
1.

Jménem spolku jedná správní rada, která je statutárním orgánem spolku. Za správní radu jedná
navenek jménem spolku samostatně předseda správní rady nebo člen správní rady.
Podepisování jménem spolku se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda
správní rady nebo člen správní rady.

2.

Správní rada řídí činnost spolku a rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou
vyhrazeny jinému orgánu. Správní rada může vydáním interního dokumentu řízení upravit
podmínky a způsob zajištění chodu organizace.

3.

Správní rada plní usnesení valné hromady a odpovídá jí za svou činnost.

4.

Správní rada má 3 členy volené a odvolávané valnou hromadou. Členem správní rady může být
zvolen pouze aktivní člen spolku. Správní rada volí ze svých členů předsedu spolku (správní
rady). Předseda spolku organizuje a řídí jednání správní rady i běžnou činnost spolku.

5.

Funkční období členů správní rady jsou tři roky. Správní rada se ujímá výkonu mandátu
okamžikem svého zvolení. Členové správní rady mohou být voleni opětovně.

6.

Funkce člena správní rady a revizora účtů jsou vzájemně neslučitelné.

7.

Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to správní radě. Jeho
funkce končí dnem, kdy správní rada jeho odvolání projednala nebo měla projednat. Správní
rada musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení
dozvěděla, nejdéle však do tří měsíců po doručení oznámení o odstoupení.

8.

V případě, že odstoupí jeden člen správní rady, může správní rada povolat zastupujícího člena
až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena právní rady. Zastupující člen má
práva a povinnosti řádného člena správní rady.

9.

V případě, že odstoupí alespoň dva členové správní rady, musí se do 15 kalendářních dnů po
doručení oznámení o odstoupení druhého z členů správní rady svolat jednání valné hromady,
která bude mít na programu volbu správní rady. Tuto valnou hromadu svolá odstupující správní
rada, pokud tak neučiní revizor účtů nebo jiný aktivní člen, který se o porušení této povinnosti
dozví.

10. Správní rada se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu revizora
účtů.
11. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni jednání správní rady alespoň dva členové
správní rady. Každému členu správní rady náleží jeden hlas; v případě rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedy spolku. Usnesení správní rady lze přijmout hlasováním
uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem
hlasování projeví souhlas všichni členové správní rady. Pro tento případ se hlasující pokládají
za přítomné.

XII.
Revizor účtů
1.

Revizorem účtů může být zvolen pouze aktivní člen spolku. Funkční období revizora účtů jsou
tři roky. Revizor účtů může být do své funkce volen opětovně.

2.

Revizor účtů dohlíží na správné hospodaření s majetkem spolku.

3.

Revizor účtů je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti spolku a
kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda činnost
společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

4.

Revizor účtů přezkoumává roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a
předkládá své vyjádření valné hromadě.

5.

Revizor účtů svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy spolku a na valné hromadě
navrhuje potřebná opatření.

6.

Revizor účtů se účastní valné hromady společnosti a je povinen seznámit valnou hromadu
s výsledky své kontrolní činnosti.

XIII.
Hospodaření spolku
1.

Spolek hospodaří se svým majetkem v souladu s platnými právními předpisy.

2.

Finanční prostředky na svoji činnost získává spolek zejména:
a) z členských příspěvků;
b) z darů, dotací a grantů.

3.

Účetním obdobím je kalendářní rok.

4.

Po skončení účetního období, nejpozději však ve lhůtě stanovené obecně závazným předpisem,
sestaví správní rada spolku roční účetní závěrku.

5.

Roční účetní závěrku spolu s výroční zprávou o hospodaření spolku, která obsahuje zejména
přehled činnosti v uplynulém roce a předpoklady jejího dalšího vykonávání, předloží správní
rada spolku k přezkoumání revizorovi účtů a ke schválení valné hromadě spolku.

6.

Aktivní členové spolku si mohou vyžádat roční účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření
spolku k nahlédnutí.

XIV.
Zánik spolku
1.

Spolek zaniká:
a) dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným spolkem;
b) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.

2.

O dobrovolném zrušení spolku nebo sloučení s jiným spolkem, jeho způsobu a formě,
rozhoduje valná hromada spolku.

3.

Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Na zrušení spolku se přiměřeně použijí
ustanovení platných právních předpisů.

4.

Při zániku spolku jeho zrušením nebo sloučením s jiným spolkem provede majetkové
vypořádání správní rada spolku.

5.
6.

Při zániku spolku pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení provede majetkové
vypořádání likvidátor jmenovaný příslušným soudem.
Pro likvidaci spolku platí zákonná ustanovení.

7.

Valná hromada spolku oznámí zánik spolku do 15 dnů příslušnému soudu.

XV.
Ustanovení společná a závěrečná
1.

Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů spolku jim musí být doručeno nebo oznámeno
prokazatelným způsobem – osobně, poštou či e-mailem. Účinky doručení nastanou dnem
doručení písemnosti, případně dnem uložení písemnosti na poště, a to i v takovém případě, kdy
se člen spolku o uložení písemnosti nedozví nebo i v takovém případě, kdy písemnost nebude
členu spolku doručena.

2.

Lhůta k podání odvolání proti rozhodnutí správní rady činí 15 dnů od doručení napadeného
rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se
podává správní radě. O odvolání proti rozhodnutí správní rady rozhoduje valná hromada.
Odvolání má odkladný účinek.

3.

Proti rozhodnutí valné hromady není odvolání.

4.

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy.

V Brně dne 10. listopadu 2015

Za správnost odpovídá: ................................................

