
STANOVY 

Rodinné centrum Žirafa HK, z. s. 

ŽI -  vot  RA  - dost  FA - ntazie 
 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 
Spolek Rodinné centrum Žirafa HK, z. s. (dále jen „RC Žirafa HK“) je právnickou osobou založenou 

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlí Jana Masaryka 605/30, 500 

12 Hradec Králové. 

 

 

Článek II. 

Právní postavení spolku 

  
Spolek je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým svazkem občanů, v kterém chtějí členové vytvářet zázemí 

a programovou náplň pro rodiče a děti. 

 

 

Článek III. 

Účel spolku 

 
Posláním spolku je posilování rodičovských kompetencí, podpora hodnot a role rodiny, primární prevence 

patologických jevů v rodině a ve společnosti. 

 

 

Článek IV. 

Cíl činnosti 

 
1. RC Žirafa HK zajišťuje všestranným způsobem podporu harmonického rozvoje tělesné i duševní 

stránky života mladých rodin s dětmi - matky a otce na mateřské nebo rodičovské dovolené, 

respektive všechny, kdo celodenně pečují o dítě v předškolním věku, v jejich rodičovské roli.                                               

 

2. RC Žirafa HK je veřejně přístupné místo. Umožňuje vzájemně se společensky i neformálně stýkat, 

vzdělávat se, vyměňovat si zkušenosti, využívat vlastních schopností a znalostí k předávání 

zkušeností o výchově, zdraví a psychologii rodinného života.  

 

3. RC Žirafa HK nabízí aktivní způsob trávení času pro celé rodiny, organizuje výchovné a vzdělávací 

programy pro děti, rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné podle jejich aktuálních potřeb, požadavků a 

se vzájemnou výpomocí. 

 

4. RC Žirafa HK pořádá akce pro celé rodiny a tím posiluje vztahy mezi generacemi.  

 

5. RC Žirafa HK ulehčuje osobám uvedeným v odstavci 1 nástup do zaměstnání po skončení mateřské 

nebo rodičovské dovolené navazováním vztahů společenských a přátelských, posilováním 

sebevědomí, organizováním tematických kurzů.  

 

6. RC Žirafa HK nabízí dětem prostředí vzájemné důvěry, nové vztahy, zkušenosti a kamarády mimo 

rámec rodiny. Toto dítě prožívá zpravidla spolu s matkou, posíleno jistotou její přítomnosti.  

 

7. RC Žirafa HK nabízí pomoc při řešení drobných problémů vzájemnou komunikací.  

 



8. RC Žirafa HK spolupracuje s kulturními, sociálními, zdravotnickými institucemi a s ostatními 

organizacemi, které mají podobnou sféru zájmů, dále pak se školskými zařízeními, a nadacemi a 

nadačními fondy.  

 

9. RC Žirafa HK provádí podnikatelskou činnost související s cíli, ke kterým bylo ustanoveno, zejména 

v oblasti obchodu a zprostředkování (organizuje např. bazary použitých dětských věcí). 

 

 

Článek V. 

Členství ve spolku 
 

1. Členem nebo členkou spolku (dále jen „člen“) RC Žirafa HK se stává fyzická osoba starší 18 let, 

nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku, souhlasí se stanovami a cíli spolku. 

 

2. Členství vzniká dnem odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky některému ze tří jednatelů. 

 

3. O přijetí nového člena rozhodují jednatelé, a to většinou hlasů. Zájemce o členství musí být před 

přijetím seznámen s jeho stanovami a v přihlášce musí prohlásit, že s těmito stanovami souhlasí. 

 

4. Každý člen je povinen platit členské příspěvky ve stanovené výši. Zaplacený členský příspěvek ani 

jeho část se nevrací.  

 

5. Povinností člena je podílet se podle svých možností na aktivitách RC Žirafa HK, hájit jeho zájmy, 

účastnit se jednání valné hromady nebo alespoň volby členů volených orgánů RC Žirafa HK. Dále je 

člen povinen oznámit bez zbytečných odkladů změny v podstatných údajích týkajících se jeho osoby, 

zejména změn v kontaktních údajích, dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy a dohody a 

nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy RC Žirafa HK nebo poškozovaly jeho 

dobré jméno.    

 

6. Členství zaniká: 

a) nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečné lhůtě stanovené ve výzvě k zaplacení, byl-li 

člen na takové následky ve výzvě upozorněn 

b) doručení písemného oznámení o vystoupení z RC Žirafa HK  

c) rozhodnutí valnou hromadou o vyloučení člena pro hrubé porušení pravidel dobrého soužití nebo 

rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena pro opakované porušení těchto stanov, od 

kterého neupustil i ani přes písemné napomenutí  

d) úmrtím člena – fyzické osoby 

e) zánikem člena – právnické osoby 

f) bude-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

na dobu minimálně jednoho roku 

g) zánikem bude-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody na dobu minimálně jednoho roku 

 

7. Člen může kdykoliv vystoupit, a to písemným oznámením o vystoupení. Oznámení musí být zasláno 

doporučeně na adresu RC Žirafa HK nebo předáno proti podpisu v sídle RC Žirafa HK. Členství 

zaniká dnem následujícím po doručení oznámení. 

 

8. O vyloučení člena rozhodují jednatelé většinou hlasů. Členství zaniká dnem, kdy jednatelé vyloučení 

schválí. O vyloučení vyrozumí kterýkoliv z jednatelů vyloučeného člena písemným oznámením. 

 

Člen, který byl vyloučen, se může proti rozhodnutí o vyloučení odvolat do jednoho    

měsíce poté, kdy se o vyloučení dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců od  

rozhodnutí. Písemné odvolání musí v této lhůtě zaslat doporučeně na adresu sdružení.  

O odvolání proti vyloučení ze sdružení rozhoduje nejbližší valná hromada sdružení. 

 

Do doby konání valné hromady spolku zůstává vyloučenému členu spolku, pokud se proti 

rozhodnutí o vyloučení odvolá, zachováno podmíněné členství ve spolku. Pokud valná hromada 

vyloučení neschválí, obnovuje se vyloučenému členovi plnoprávné členství ve spolku. Pokud valná 



hromada vyloučení schválí, zaniká podmíněné členství ve spolku dnem následujícím po konání valné 

hromady. 

 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti členů spolku 

 
1. Každý člen spolku má právo zejména: 

a) zúčastňovat se valných hromad spolku 

b) volit orgány spolku a být do nich volen 

c) zúčastňovat se veškeré další činnosti spolku 

d) využívat všech služeb, které spolek poskytuje  

 

2. Člen spolku je povinen: 

a) dodržovat stanovy spolku 

b) jednat vždy v souladu s cíli spolku a s jeho zájmy 

 

 

Článek VII. 

Orgány spolku 

 
1. Spolek má tyto orgány: 

a) valná hromada spolku 

b) jednatelé 

c) hospodář 

 

2. Členství ve všech orgánech spolku je čestné a neplacené, ledaže členové těchto orgánů jsou současně 

ve spolku zaměstnáni. 

 

 

 

Článek VIII. 

Valná hromada spolku 

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada spolku zejména: 

a) volí a odvolává jednatele spolku 

b) schvaluje stanovy spolku a jejich změny 

c) schvaluje zprávy o činnosti spolku 

d) schvaluje roční rozpočet spolku a zprávu o výsledku hospodaření 

e) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím jednatelů o vyloučení člena spolku 

f) schvaluje rozpuštění spolku, jeho přeměnu na jinou právní formu a sloučení s jinou právnickou 

osobou 

g) rozhoduje o všech dalších závažných věcech týkajících se činnosti spolku. 

 

2. Valnou hromadu svolávají jednatelé spolku nejméně jedenkrát za rok. Jednatelé musí svolat 

mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to alespoň čtvrtina členů spolku. Valná hromada se svolává 

písemně alespoň čtrnáct dní před plánovaným zasedáním. V pozvánce musí být kromě termínu a 

místa zasedání uveden i program valné hromady. Tento program nesmí být dodatečně měněn, ledaže 

se valné hromady zúčastní všichni členové spolku. 

 

3. Každý člen spolku má na valné hromadě jeden hlas. Valná hromada je usnášení schopná, zúčastní-li 

se jí alespoň 30% členů spolku. Usnesení valné hromady je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční 

většina přítomných. Ke schválení usnesení ve věcech uvedených v odst. 1, písm. b), f) a g) se však 

vyžaduje alespoň dvoutřetinová většina přítomných členů. 

 



4. Pokud řádně svolaná valná hromada není usnášení schopná, svolají jednatelé spolku nejpozději do 

čtrnácti dnů ode dne, kdy se měla konat, doporučeným dopisem novou valnou hromadu. Tato valná 

hromada je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných. Nemůže však schválit usnesení ve 

věcech, pro které je stanovena kvalifikovaná většina, ledaže se jí zúčastní nadpoloviční většina členů 

spolku. 

 

5. Usnesení spolku je možno přijmout i mimo valnou hromadu. V takovém případě však platí, že pro 

schválení usnesení je rozhodující celkový počet hlasů všech členů. V těchto případech návrh usnesení 

předkládají jednatelé členům písemně k vyjádření s určením lhůty, ve které se musí vyjádřit. Pokud se 

člen v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. 

 

 

Článek IX. 

Jednatelé spolku 

 

1. Jednatelé spolku jsou výkonným orgánem spolku. Zajišťují činnost spolku v období mezi zasedáním 

valné hromady. 

 

2. Jednatelé spolku zejména: 

a) rozhodují o činnosti spolku mezi zasedáním valné hromady 

b) jmenují a odvolávají hospodáře spolku 

c) rozhodují o přijímání nových členů spolku 

d) rozhodují o vyloučení člena spolku 

e) rozhodují o přijímání darů 

f) rozhodují o hospodaření spolku a o nakládání s movitým a nemovitým majetkem 

g) schvalují záležitosti týkající se technického zajištění činnosti spolku 

h) vykonávají další činnosti, kterými je pověří valná hromada  

i) při zániku spolku s likvidací jmenují a odvolávají likvidátora spolku. 

 

3. Spolek má tři jednatele. Jejich funkční období je tříleté. Po uplynutí funkčního období prvých 

jednatelů jsou další jednatelé voleni valnou hromadou z členů spolku. Funkční období jednatelů však 

nekončí dříve, než jsou zvoleni noví jednatelé.  

 

4. Jednatelé jsou statutárními orgány spolku. Zastupují spolek navenek.  

Jednatelé se podle potřeby scházejí, zejména k projednání: 

a) společné koncepce a koordinace činnosti spolku 

b) hospodaření spolku 

c) rozhodování o přijetí nových členů 

d) rozhodování o vyloučení členů spolku 

e) rozhodování o jmenování nebo odvolání hospodáře 

f) rozhodování o jmenování nebo odvolání likvidátora. 

 

 

Článek X. 

Hospodář 
 

1. Hospodář je jmenován z jednatelů spolku. Jeho funkční období je shodné s funkčním obdobím 

jednatelů, kteří jej jmenovali. Výkon jeho funkce však nekončí dříve, než je jmenován nový 

hospodář. 

 

2. Hospodář zejména: 

a) předkládá jednatelům návrh rozpočtu a návrh zprávy o hospodaření spolku 

b) kontroluje hospodaření spolku 

c) zajišťuje řádné vedení účetnictví spolku 

 

 

 

 



Článek XI. 

Jednání a podepisování za spolek 

 
1. Jménem spolku navenek jednají jednatelé, a to každý samostatně nebo dva nebo všichni tři společně. 

 

2. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu spolku 

připojí svůj podpis kterýkoliv nebo více jednatelů. Podpisu alespoň dvou jednatelů je třeba k těmto 

úkonům: 

a) ke svolání valné hromady 

b) k dodatkům, kterými se mění tyto stanovy 

c) k rozhodnutí o přijetí za člena spolku 

d) k vyloučení člena spolku 

e) k podpisu darovací smlouvy podle čl. VIII., odst. 2 

f) ke jmenování nebo odvolání hospodáře spolku 

g) ke jmenování nebo odvolání likvidátora spolku 

 

 

Článek XII. 

Zásady hospodaření 

 
1. O hospodaření spolku rozhodují jednatelé spolku. Kontrolu hospodaření provádí hospodář spolku.  

 

2. Spolek je neziskovou organizací. Majetek spolku se vytváří zejména: 

a) peněžními a nepeněžními dary členů a dalších fyzických a právnických osob 

b) výnosy z vlastní podnikatelské činnosti, sloužící činnosti spolku 

c) příspěvky z veřejných rozpočtů, grantů,  

d) příjmy z prodeje výrobků fyzických i právnických osob 

 

3. Spolek může přijímat dary od svých členů i dalších fyzických a právnických osob. O přijetí darů 

rozhodují jednatelé spolku. O přijetí darů se vždy sepisuje darovací smlouva. 

 

4. Zisk RC Žirafa HK je používán k rozvoji aktivit a k zajištění provozu, nemůže být rozdělován 

členům spolku ani jiným osobám.  

 

5. O hospodaření se vede účetnictví s roční účetní uzávěrkou.  

 

6. Stav účetnictví je k nahlédnutí každému členu spolku v sídle RC Žirafa HK po předchozí žádosti.  

 

 

Článek XIII. 

Pracovně-právní vztahy 

 
1. Spolek může zaměstnávat fyzické osoby, a to na základě pracovněprávních smluv nebo dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). 

2. Jejich pracovněprávní vztahy se řídí platnými předpisy, zejména zákoníkem práce a prováděcími 

předpisy k němu. 

3. Zaměstnanci spolku mohou být členové orgánů spolku (jednatelé, hospodář). 
 

 

Článek XIV. 

Trvání spolku 

 
1. Spolek se ustavuje na dobu neurčitou. Spolek vzniká, v souladu se zákonem, registrací. 

 

2. Spolku zaniká zejména: 

a) rozpuštěním 

b) přeměnou v jinou právní formu 



 


