Stanovy
Mateřského centra Cirkus, z.s.
Název spolku: Mateřské centrum Cirkus, z.s.
Sídlo: Praha
Mateřské centrum Cirkus je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.
I.
Účel spolku
Účelem spolku je vybudování a provozování mateřského centra.
II.
Formy činnosti
1. Svého účelu spolek dosahuje v souladu s právními předpisy zejména (hlavní činnost)
a) výchovnou a vzdělávací činností pro děti;
b) organizací zájmových a vzdělávacích aktivit pro rodiče a děti;
c) pořádáním akcí spojených s tradičními obyčeji i novodobými zvyky a společenských akcí;
d) zajišťováním exkurzí, výletů, příměstských táborů, pobytových zájezdů, společných
návštěv kulturních a jiných akcí;
e) organizací bazarů dětských potřeb a ošacení;
f) pořádáním podpůrných a preventivních aktivit pro podporu fungující rodiny;
g) odbornými přednáškami pro rodiče a děti.
2. K podpoře hlavní činnosti a hospodárného využití svého majetku může spolek vyvíjet též
vedlejší hospodářskou činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování
hlavní činnosti a správy spolku.
III.
Orgány spolku
Spolek má tyto orgány:
a) shromáždění členů;
b) rada;
c) předseda spolku.
IV.
Shromáždění členů
1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem spolku.
2. Shromáždění členů svolává rada podle potřeby, nejméně jedenkrát v roce. Požádají-li o to
členové spolku, kteří mají alespoň 30 % všech hlasů, svolá rada shromáždění členů tak, aby
se konalo do dvou měsíců ode dne, kdy jí bude žádost doručena. Pozvánka musí obsahovat
místo, čas a pořad zasedání. Pozvánka musí být písemná nebo v elektronické podobě; rada
ji zašle nejpozději 15 dnů předem na adresu člena spolku, kterou jí člen spolku pro tyto účely
sdělil. Člen spolku se může práva na doručení písemné pozvánky vzdát.

3. Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů
spolku. Člen spolku je oprávněn zmocnit jiného člena spolku, aby jej při účasti a hlasování
na zasedání shromáždění členů zastupoval.. Každý člen spolku má jeden hlas;
přezkoumává-li shromáždění členů rozhodnutí rady o vyloučení člena spolku, k hlasu člena
spolku, o jehož vyloučení jde, se nepřihlíží.
4. Shromáždění členů se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku. Jde-li o
změnu stanov nebo o zrušení spolku, jeho fúzi či rozdělení, usnáší se shromáždění členů
nadpoloviční většinou hlasů všech členů spolku. Záležitost, která nebyla uvedena
v pozvánce, lze na zasedání projednávat a hlasovat o ní jen tehdy, souhlasí-li s tím alespoň
dvě třetiny všech členů spolku.
5. Není-li shromáždění členů na svém zasedání schopno usnášet se, může rada nebo ten, kdo
původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího
zasedání náhradní zasedání shromáždění členů. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o
náhradní zasedání shromáždění členů. Náhradní zasedání shromáždění členů se musí
konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím
svoláno. Na náhradním zasedání je shromáždění členů schopno se usnášet bez ohledu na
počet přítomných členů, usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů a může
jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.
6. Shromáždění členů zejména:
a) schvaluje, mění a ruší stanovy, popř. jiné vnitřní předpisy spolku;
b) stanovuje počet členů rady;
c) volí a odvolává členy rady;
d) posuzuje činnost orgánů spolku;
e) určuje usnesením členské příspěvky a jejich výši a splatnost;
f) schvaluje zprávu o činnosti, výsledek hospodaření spolku a rozpočet;
g) stanoví základní směry činnosti spolku;
h) rozhoduje o návrhu na přezkoumání rozhodnutí rady o vyloučení člena spolku;
i) rozhoduje o zrušení spolku, jeho rozdělení či fúzi;
j) rozhoduje o všech otázkách, které si k rozhodnutí vyhradí.
V.
Rada a předseda spolku
1. Rada je statutárním orgánem spolku. Za radu navenek jedná předseda spolku nebo
pověřený člen rady spolku.
2. Rada má nejvýše pět členů.
3. Členem rady může být jen člen spolku.
4. Funkční období členů rady a předsedy spolku je čtyřleté. Funkce člena rady a předsedy
spolku zaniká:
a) uplynutím funkčního období;
b) zánikem členství ve spolku;
c) písemnou rezignací ke dni, který je v rezignaci uveden, ne však dříve než jeden měsíc
ode dne, v němž písemná rezignace došla radě;
d) odvoláním ke dni stanovenému v usnesení shromáždění členů.
5. Radu svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada je
usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů, a rozhoduje nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas; rozhoduje-li rada o vyloučení
člena spolku, který je členem rady, k jeho hlasu se nepřihlíží
6. Rada je výkonným orgánem spolku, který zejména:
a) svolává a připravuje zasedání shromáždění členů a realizuje jeho usnesení;
b) hospodaří s majetkem spolku;

c) schvaluje přihlášky za člena spolku a rozhoduje o vyloučení člena;
d) volí ze svého středu předsedu spolku;
e) připravuje rozpočet a zprávu o činnosti spolku, které předkládá shromáždění členů.
7. V neodkladných případech je nezbytné opatření náležející do působnosti rady oprávněn
učinit předseda spolku nebo pověřený člen rady spolku, to neplatí, jde-li o vyloučení člena
spolku. O těchto opatřeních je povinen informovat na nejbližším zasedání radu.
8. Předseda spolku
a) realizuje běžnou činnost spolku;
b) provádí usnesení rady spolku;
c) řídí zasedání rady spolku.

VI.
Členství
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba.
2. Členství vzniká
a) u zakládajících členů dnem vzniku spolku;
b) schválením písemné přihlášky za člena spolku, a to dnem schválení, ne však dříve než
po zaplacení vstupního členského příspěvku, byl-li stanoven.
3. Členství zaniká
a) vystoupením, a to dnem, kdy písemný projev vůle člena spolku směřující k ukončení
členství dojde radě;
b) smrtí člena;
c) zánikem spolku;
d) vyloučením. Rada je oprávněna rozhodnout o vyloučení člena spolku, jestliže tento člen
spolku:
(i)
porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po
výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo
způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu,
(ii)
byl odsouzen za úmyslný trestný čin,
(iii)
vyvíjí u přes písemné upozornění činnost směřující proti účelu spolku.
VII.
Práva a povinnosti člena spolku
1. Člen spolku má právo
a) účastnit se činnosti spolku;
b) účastnit se zasedání shromáždění členů;
c) volit a být volen do orgánů spolku, nestanoví-li tyto stanovy jinak;
d) být informován o činnosti spolku a o jeho hospodaření;
e) obracet se se svými podněty, žádostmi a návrhy na orgány spolku.
2. Člen spolku je povinen
a) dodržovat předpisy spolku;
b) přispívat svojí činností k naplnění účelu spolku;
c) zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu s právy nebo oprávněnými
zájmy spolku;
d) řádně vykonávat činnost v orgánech spolku, popř. v jiných svěřených funkcích;
e) řádně a včas platit stanovené členské příspěvky.

VIII.
Volby
1. Členy rady volí na funkční období čtyř let shromáždění členů, které svolá rada tak, aby se
konalo nejpozději třicet dnů před skončením funkčního období stávající rady.
2. Pozvánka na zasedání shromáždění členů, na kterém proběhnou volby, musí obsahovat
údaj o tom, že jde o volební zasedání, a případně jména a příjmení kandidátů.
3. Shromáždění členů v úvodu voleb stanoví počet členů rady a zvolí volebního komisaře, který
řídí volby, odpovídá za jejich řádný průběh a řeší případné stížnosti. Volební komisař sestaví
kandidátní listinu z přihlášek, které lze volebnímu komisaři předat do doby, než volební
komisař prohlásí kandidátní listinu za uzavřenou. Kandidátní listina obsahuje jména a
příjmení kandidátů.
4. Voliči volí kandidáty tajnou volbou výběrem z kandidátní listiny; na volební lístek zapíší
jména a příjmení kandidátů, které volí. Volební komisař sestaví pořadí kandidátů podle počtu
získaných platných hlasů; v případě rovnosti hlasů rozhodne los. Zvoleni jsou ti kandidáti,
kteří se podle počtu získaných platných hlasů umístili na místech s pořadovým číslem jedna
až do počtu členů rady. Volič má nejvýše tolik hlasů, kolik činí počet členů rady. Hlas voliče
je neplatný, nelze-li jednoznačně určit, kterého kandidáta volič volí. Volební lístek je
neplatný, je-li počet zapsaných jmen a příjmení vyšší, než kolik činí počet členů rady, anebo
obsahuje-li volební lístek označení jedné či více osob, které nejsou kandidáty. Ve sporných
případech rozhoduje volební komisař; proti jeho rozhodnutí se lze odvolat ke shromáždění
členů.
5. Zanikne-li členství člena orgánu před skončením funkčního období, stává se členem orgánu
kandidát, který v posledních volbách získal platné hlasy a umístil se podle počtu získaných
platných hlasů za posledním zvoleným kandidátem, a to pouze na zbytek funkčního období
člena, jehož členství v orgánu zaniklo. Není-li takového kandidáta, konají se do dvou měsíců
doplňující volby. Funkční období kandidáta zvoleného v doplňujících volbách skončí v den,
kdy by skončilo funkční období člena, jehož členství v orgánu zaniklo.
6. Volby předsedy spolku se konají na prvním zasedání rady z řad jeho členů. Zvolen je člen
rady, který získal nejvíce hlasů. Uvolní-li se funkce předsedy spolku během funkčního
období, koná rada novou volbu předsedy spolku na svém prvním zasedání následujícím
poté, co se o uvolnění funkce předsedy spolku dozvěděla.
IX.
Zásady hospodaření
1. Spolek spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného
shromážděním členů. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Členové spolku
neručí za závazky spolku.
2. Příjmy spolku tvoří
a) členské příspěvky stanovené rozhodnutím shromáždění členů;
b) dotace a dary;
c) jiné příjmy, jimiž se rozumí zejména výnosy z akcí pořádaných spolku apod.
3. O hospodaření s majetkem spolku rozhoduje v souladu s právními předpisy, předpisy
spolku, s účelem spolku a případně rozhodnutími shromáždění členů rada.

X.
Dobrovolné zrušení spolku
1. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje shromáždění členů. V rozhodnutí o zrušení spolku
jmenuje shromáždění členů zpravidla z členů rady likvidátora a určí způsob naložení
s likvidačním zůstatkem.

V Praze dne 3. prosince 2014
za správnost:
Mgr. Kateřina Arnotová

