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Stanovy spolku „Rodinné centrum Blansko z. s.“ 

Rodinné centrum Blansko z. s. bylo založeno jako občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů - registrace 20. 12. 1993 na MV ČR, č. VS/1-22861/93-R. S účinností zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, se považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve 

spojení s § 214 a násl. Byl proveden zápis do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, 

vložka 4394. 

1. Název spolku  

Rodinné centrum Blansko z. s. (dále jen „spolek“) 

2. Sídlo spolku 

Blansko, Havlíčkova 26, PSČ 678 01 

3. Účel, poslání a cíle spolku 

Účelem a posláním spolku je posílení hodnoty a role manželství a rodiny ve společnosti, úlohy manželů a 

rodičů, rodičovské výchovy dětí, smysluplného využívání volného času rodin a prevence sociálního vyloučení a 

integrace rodin s dětmi do společnosti.  

Cílem spolku je morální, duchovní a kulturní obnova rodiny, upevnění a prohloubení institutu manželství a 

rodiny jako základu zdravé společnosti, zvýšení vztahových dovedností mládeže jako součásti přípravy na 

manželství a k zodpovědnému rodičovství, prevence krizových rodinných stavů a podpora rodin při řešení 

manželských krizí. Spolek chce svou činností přispívat tak ke stabilizaci funkce rodiny ve společnosti.  

4. Hlavní činnost Spolku 

Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým účelem a posláním tak, jak je 

vymezeno v čl. 3 těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. 

Hlavní činnost může být financována především z grantů a sponzorských darů. Je-li při výkonu hlavní činnosti 

dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy výhradně k pokrytí nákladů na spolkovou činnost nebo na úhradu 

své správy.  

Spolek vykonává následující hlavní činnosti: 

a. pořádání přednášek, přednáškových cyklů, seminářů a kurzů zaměřených na přípravu na 

manželství, výchovu dětí, rodinnou, manželskou a sociální problematiku 

b. organizování volnočasových pobytů pro rodiny se vzdělávacím programem zaměřených na 

výchovu dětí, rodinnou, manželskou a sociální problematiku 

c. zřizování a provozování klubů maminek, klubů seniorů, komunitních center a jiných občanských 

aktivit zaměřených na podporu rodin 

d. poskytování a zprostředkování manželského a rodinného poradenství  

e. vzdělávání lektorů pro realizaci činností spolku, vydávání instruktážních publikací pro lektory  

f. propagace činnosti spolku a manželské, rodinné a sociální problematiky ve sdělovacích 

prostředcích 

g. spolupráce s jinými obdobně zaměřenými státními i nestátními institucemi 
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5. Vedlejší činnost spolku  

Spolek nevykonává žádné hospodářské nebo jiné výdělečné činnosti vedlejší. 

6. Členství ve spolku 

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu 

pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se 

stanovami a cíli spolku. O přijetí za člena rozhoduje předseda spolku. 

Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 

Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí předsedy spolku o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí 

být podána v písemné formě. Členství ve spolku je individuální. Členové spolku neručí za dluhy spolku. 

Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby: 

 dobrovolným vystoupením člena, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení 

členství předsedovi spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak; 

 úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

 vyloučením člena, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému 

členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak; předseda spolku má právo vyloučit člena, pokud svým 

jednáním porušuje poslání a cíle spolku dle těchto stanov nebo se trvale nepodílí na činnosti spolku a 

v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě předsedy spolku; 

 zánikem spolku. 

7. Práva a povinnosti člena 

Každý člen spolku má právo podílet se na činnosti spolku, podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy 

orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době, volit a být volen do orgánů spolku. 

Každý člen spolku má povinnost chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku, 

dodržovat stanovy spolku, aktivně se podílet na činnosti spolku a pravidelně se informovat o dění ve spolku, 

sdělovat předsedovi spolku aktuální změny osobních údajů. 

8. Seznam členů 

Předseda spolku vede seznam členů v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, telefonní a emailový kontakt. 

Předseda spolku provádí v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku. Seznam členů 

nebude zpřístupněn.  

Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost a na jeho náklady od předsedy spolku potvrzení s výpisem ze 

seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto 

zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání 

potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. 

9. Orgány spolku 

Členská schůze 

Výbor 

Předseda 
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Členská schůze 

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, zasedání členské schůze se svolá emailovou komunikací ve lhůtě 

nejpozději deset kalendářních dnů před konáním členské schůze, členskou schůzi řídí člen pověřený předsedou 

spolku, jednání členské schůze se provádí dle ustanovení § 248 až 257 NOZ.  

Do působnosti členské schůze náleží: 

a. schválení plánu činnosti, finančního plánu, výroční zprávy o činnosti a hospodaření 

b. volba tříčlenného výboru a předsedy 

c. schválení změny stanov 

d. schválení sloučení nebo splynutí s jiným spolkem 

e. schválení rozdělení spolku 

f. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací spolku 

 

Výbor spolku 

Výbor spolku má tři členy, řídí činnost spolku dle schváleného plánu činnosti a finančního plánu, zajišťuje 

vedení účetnictví spolku, předkládá členské schůzi výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku.  

 

Předseda spolku    

Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku.     

Předseda spolku řídí činnost výboru spolku, svolává členskou schůzi, vede seznam členů spolku, rozhoduje o 

přijetí za člena spolku a rozhoduje o vyloučení člena spolku.  

 

 

 

Stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 24. 6. 2016 

 

 

 

Mgr. Milana Vykydalová 

předseda 

 

 

 


