
 

 

  

Stanovy Sítě pro rodinu, z.s. 

 

 

Článek I 

Název a sídlo 

Síť pro rodinu, z.s. (dále též jen „spolek“) je 

spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. a sídlí 

v Praze 

 

Článek II 

Účel spolku 

Posláním spolku je posilovat hodnotu rodiny:  

1. Posilování hodnoty rodiny v mateřských 

centrech:  

a) mezigenerační sounáležitost, úloha rodičů, 

mateřská a otcovská role v rodině i ve 

společnosti  

b) prevence rizikového chování v rodině 

a společnosti 

c) aktivní občanství a komunitní život  

d) zdravý život ve zdravém prostředí 

2. Posilování hodnoty rodiny ve společnosti: 

a) legislativa přátelská rodině – právní 

ochrana rodiny, mateřství, otcovství, rovné 

příležitosti pro všechny  

b) aktivní zapojování mateřských center do 

rozhodovacích procesů a místních 

samospráv 

3. Posilování hodnoty rodiny ve firmách (na trhu 

práce):  

a) nabídka auditu strategie podpory rodiny 

jako konkurenční výhoda firmy  

b) oceňování firem přátelských rodině  

 

 

Článek III 

Předmět činnosti 

1. Podpora mateřských center:  

a) předávání know-how MC – podpora 

začínajících i zavedených MC;  

b) propojování MC – s cílem sdílet, 

spolupracovat a vzájemně se podporovat. 

2. Vzdělávací činnost – pro mateřská centra 

i širokou veřejnost. 

3. Síťování na lokální, regionální, národní 

i mezinárodní úrovni – spolupráce s odborníky, 

s občanským a podnikatelským sektorem, se 

státní správou a samosprávou, s orgány 

Evropské unie a OSN. 

4. Navrhování a prosazování legislativních či 

jiných opatření přátelských rodině a ve 

prospěch rovných příležitostí pro všechny. 

5. Public relations:  

a) pořádání regionálních i celorepublikových 

kampaní a projektů;  

b) rozšiřování povědomí veřejnosti o MC; 

c) spolupráce s médii; 

d) prezentace MC navenek v ČR i zahraničí. 

6. Hledání finančních zdrojů a získávání 

finančních prostředků na činnost spolku. 

 

Článek IV 

Členové spolku 

1. Členem spolku mohou být, za splnění níže 

uvedených podmínek, ti, kdo souhlasí s těmito 

stanovami a jsou připraveni podporovat spolek 

tak, aby mohl naplňovat své poslání. 



 

 

2. Členství je dvojího druhu. Rozlišují se řádní 

členové a sympatizanti. 

3. Řádným členem se může stát: 

a) nezisková organizace, která vyvíjí činnost 

MC a jejíž činnost je v souladu s posláním 

a cíli spolku; 

b) fyzická osoba zastupující organizační 

jednotku bez právní osobnosti, která 

působí jako MC a není samostatnou 

právnickou osobou (tzv. delegované 

členství);  

c) fyzická osoba starší 18 let, která je 

doporučena nejméně dvěma jinými členy 

spolku. 

4. V případě delegovaného členství je třeba, aby 

fyzická osoba byla delegovaná k členství 

právnickou osobou, jíž je organizační jednotka 

součástí. Delegování fyzické osoby ke členství 

ve spolku musí být součástí přihlášky do 

spolku. Každou organizační jednotku může 

zastupovat pouze jedna fyzická osoba. 

5. Členem sympatizantem se může stát každá 

právnická či fyzická osoba, která sympatizuje 

s hnutím MC a souhlasí se stanovami a cíli 

spolku. 

6. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím prezidia 

na základě přihlášky do spolku. Svojí přihláškou 

vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán 

stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními 

předpisy. Proces přijímání členů upravuje 

směrnice schválená prezidiem a kontrolní 

komisí.  

7. Členství nelze převést na jinou právnickou či 

fyzickou osobu ani se nedědí. 

8. Spolek vede seznam členů. Seznam není 

veřejně přístupný. Na webových stránkách 

spolku jsou zveřejňováni ti členové, kteří projeví 

s takovým zveřejněním souhlas, spolu 

s informací, že nejde o úplný seznam členů. 

Rozsah evidovaných údajů a pravidla pro 

vedení evidence, provádění zápisů a výmazů, 

stanoví vnitřní předpis spolku přijatý prezidiem. 

9. Členství ve spolku zaniká: 

a) zánikem člena – právnické osoby; 

b) úmrtím člena – fyzické osoby; 

c) dnem, kdy byl spolku doručen písemný 

projev vůle člena vystoupit ze spolku; 

d) pokud člen neuhradí členský příspěvek ani 

po výzvě spolku, přestože na tento 

následek (tedy hrozící zánik členství) byl 

ve výzvě výslovně upozorněn. V tomto 

případě členství zaniká marným uplynutím 

dodatečné lhůty stanovené ve výzvě; 

e) vyloučením na základě rozhodnutí 

prezidia. Členství v tomto případě zaniká 

buď marným uplynutím lhůty pro odvolání, 

nebo rozhodnutím členské schůze, která 

potvrdí rozhodnutí prezidia o vyloučení. 

10. O vyloučení člena rozhoduje prezidium. Proti 

rozhodnutí prezidia o vyloučení může člen do 

15 dní od doručení tohoto rozhodnutí podat 

odvolání. O odvolání rozhoduje členská 

schůze. Ta může rozhodnutí buď potvrdit, 

nebo zrušit. V době mezi podáním odvolání 

a rozhodnutím členské schůze o něm zůstává 

členství zachováno. 

 

Článek V 

Práva a povinnosti členů spolku 

 1. Řádní členové mají právo:  

a) účastnit se členské schůze s hlasem 

rozhodovacím;  

b) účastnit se všech akcí pořádaných 

spolkem za zvýhodněnou cenu. 

2. Řádní členové mají povinnost:  

a) aktivně přispívat k naplňování poslání 

spolku, zejména zapojovat se do kampaní 

a dotazníkových šetření;  



 

 

b) dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku 

a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů; 

c) řádně a včas platit členské příspěvky. 

O výši členských příspěvků rozhoduje 

členská schůze. Splatnost a způsob 

placení členského příspěvku upravuje 

směrnice schválená prezidiem a kontrolní 

komisí. 

d) šetrně zacházet s majetkem spolku 

a chránit ho před poškozením.  

3. Členové sympatizanti mají právo účastnit se 

členské schůze s hlasem poradním.  

4. Členové sympatizanti mají povinnost: 

a) dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku 

a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů; 

b) šetrně zacházet s majetkem spolku 

a chránit ho před poškozením. 

 

Článek VI 

Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou členská schůze, prezidium 

a kontrolní komise. 

2. Prezidium je pětičlenné a jeho členové/ky jsou 

voleni členskou schůzí na tři roky, opakovaná 

volba je možná. Členky/členové prezidia musí 

být z řad členů Sítě pro rodinu. 

Členky/členové prezidia jsou voleni na 

společném volebním lístku. Prezidium si ze 

svého středu zvolí prezidentku/a a 1. 

viceprezidentku/a. Volba musí proběhnout 

nejpozději do 30 ti dnů od členské schůze.  

3. Prezidium spravuje činnost spolku – zejména: 

a) schvaluje vnitřní předpisy;  

b) schvaluje rozpočet a účetní závěrku; 

c) přijímá nové členy; 

d) rozhoduje o vyloučení člena; 

e) prezidium vybírá na základě vnitřního 

předpisu pro výběrové řízení ředitele/lku, 

který/á může být členem/kou prezidia a řídí 

pracovní tým.  

4. Při své činnosti je prezidium vázáno 

rozhodnutími členské schůze a schváleným 

rozpočtem. 

5. Prezident/ka je statutárním orgánem spolku. 

Prezident/ka zastupuje spolek navenek, jedná 

jeho jménem a je povinen/a při jednání jménem 

spolku respektovat rozhodnutí prezidia 

a členské schůze. 1. viceprezidentka zastupuje 

prezidentku v její nepřítomnosti. Pravidla 

zastupování upravuje jednací řád prezidia. 

6. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

Může rozhodnout o všech věcech, které se 

týkají spolku. Schází se nejméně jednou za 

3 roky. Prezidium svolá členskou schůzi i dříve, 

vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li o to 

písemně kontrolní komise na základě podezření 

z porušení stanov spolku a obecně platných 

předpisů či nejméně jedna třetina členů spolku. 

7. Pozvánku na členskou schůzi rozesílá prezidium 

všem členům spolku nejméně 30 dní před 

termínem konání členské schůze. Pozvánka 

obsahuje datum, čas a místo konání schůze 

a její program. 

8. Členská schůze je usnášení schopná za účasti 

pětiny všech členů spolku. V případě, že se 

nesejde příslušný počet členů, vyhlásí 

prezidium po uplynutí jedné hodiny od původně 

stanovaného počátku náhradní zasedání 

členské schůze. 

9. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby 

pro něj hlasovala nadpoloviční většina 

přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně 

stanov je zapotřebí souhlasu dvou třetin 

přítomných členů spolku.  

       Pro rozhodnutí o dobrovolném zrušení spolku 

a naložení s likvidačním zůstatkem nebo 

přeměně spolku je zapotřebí souhlasu dvou 

třetin všech členů spolku. 



 

 

10. Členská schůze může rozhodovat též per rollam, 

a to za následujících podmínek:  

a) Prezidium vyzve k hlasování elektronicky 

a upozorní členy na bod 11. e). 

b) Lhůta odpovědí musí být minimálně 14 dní.  

c) Naskenované vyjádření na hlavičkovém 

papíře členské organizace, podepíše 

statutární zástupce, individuální členové 

přidají k podpisu adresu bydliště. Vlastní-li 

statutární zástupce elektronický podpis, může 

poslat dokument v pdf podepsaný 

elektronicky.  

d) Hlasování je platné, pokud se ho zúčastnila 

alespoň jedna třetina všech členů. 

e) Hlas člena, který potvrdí doručení výzvy 

k hlasování, ale v daném termínu se 

nevyjádří, bude počítán jako souhlas. 

11. Prezidium zajistí, aby byl z každého jednání 

členské schůze pořízen zápis, který bude 

členům rozeslán e-mailem nejpozději do 21 

dnů po konání schůze. 

12. Kontrolní komise je revizním orgánem spolku. 

Je tříčlenná a jeho členové/ky jsou voleni 

členskou schůzí na tři roky, opakovaná volba 

je možná. Členy kontrolní komise mohou být 

též osoby, jež nejsou členy spolku a byly pro 

volbu do kontrolní komise navrženy členem 

spolku. Počet členů musí mít většinové 

zastoupení členů spolku. Členové/ky nesmí 

být současně členy/kami prezidia. 

13. Kontrolní komise kontroluje hospodaření 

spolku a dodržování zákona a usnesení 

členské schůze při činnosti ostatních orgánů 

spolku. Má právo nahlížet do všech dokladů 

spolku a každý člen spolku je povinen 

kontrolní komisi poskytnout veškerou 

potřebnou součinnost. 

14. Kooptace:  

a) klesne-li počet členů/ek prezidia pod 

3 osoby je možno do ukončení volebního 

mandátu kooptovat nové osoby do prezidia 

z řad členů Sítě pro rodinu; 

b) klesne-li počet členů/ek kontrolní komise 

pod 3 osoby je možno do ukončení 

volebního mandátu kooptovat nové osoby 

do kontrolní komise navržené dle článku VI, 

bod 12. 

 

ČLÁNEK VII 

Výroční zpráva 

Pro zvýšení transparentnosti vydává spolek 

dobrovolně každý rok zprávu o činnosti 

a hospodaření spolku – obsahuje zejména: 

a) přehled činnosti spolku v příslušném 

kalendářním roce; 

b) údaje o počtu a skladbě členů spolku, 

změny ve složení orgánů, k nimž došlo 

v průběhu roku; 

c) finanční zprávu. 

 

Článek VIII 

Dobrovolné zrušení spolku 

1. Členská schůze může rozhodnout 

o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí 

takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin 

všech členů spolku. 

2. Likvidační zůstatek bude předán spolku, který 

sleduje obdobný cíl. Nebude-li možné takový 

spolek najít, bude likvidační zisk předán obci, 

v níž má spolek sídlo ke dni rozhodnutí 

o dobrovolném zrušení. 

 

Článek IX 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

Účinnost stanov spolku nastává dnem schválení 

členskou schůzí. 


