STANOVY
„Ekvilibro z. s.“
„Posláním Ekvilibro z. s. je prevence vzniku problémů v rámci inkluze lidí s postižením do

společnosti a tím zlepšit kvalitu jejich života.”

Zakladatelé spolku „Ekvilibro z. s.“ jsou:
•
•
•

Adam Kratochvíl, r.č.: 950922/5946, bytem Aleje 189, 725 28 Ostrava –
Hošťálkovice
Lukáš Volný, r.č.: 750716/5633, bytem Na Valech 5359/14, 722 00 Ostrava –
Třebovice
Petra Fialová, r.č.: 936126/5925, bytem Mňukova 3022/24, 700 30 OstravaZábřeh

zakládají tímto „Ekvilibro z. s.“ a shodli se na obsahu stanov spolku v následujícím znění.
čl. I
Název a sídlo, a charakter spolku
Název spolku:
„Ekvilibro z. s.” (dále jen ”spolek”)
Sídlo spolku:
Aleje 189, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice
čl. II
Status spolku
1. Spolek je dobrovolný, nezávislý svazek členů sdružující fyzické osoby na základě
společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou, má statut zapsaného spolku, dle zákona č. 89/2012 Sb. –
Občanský zákoník.
3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.
čl. III
Účel spolku
1. Účel spolku je šířit osvětu, informace a sdílet zkušenosti v rámci života lidí s postižením,
především v oblasti vzdělávání a uplatňování lidských práv s cílem zlepšit kvalitu života.
2. Hlavní činnosti jsou:
a. Poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické
veřejnosti.
b. Zajišťování, organizování a provádění informační a poradenské činnosti v oblasti
vzdělávání a uplatňování lidských práv.
c. Zvyšování uvědomování o lidských právech a podpora jejich rozvoje.
d. Vytváření a podpora odborných a osobních kontaktů s organizacemi stejného druhu
tuzemské i zahraniční.

e. Sdružování občanů za účelem vybudování společenství sebevědomých lidí, kteří
chtějí pracovat na svém osobním růstu a vývoji, vzdělávají se, sdílejí zkušenosti,
pomáhají druhým a kteří svými myšlenkami, postoji a činy pozitivně ovlivňují své
okolí a společenské dění.
f. Medializace problematiky vzdělávání a uplatňování lidských práv.
3. Spolek vyvíjí zejména tyto činnosti, za účelem dosažení svého účelu a cíle:
a. Organizuje a zajišťuje vzdělávací, přednáškové, informační a osvětové aktivity.
b. Organizuje konference, přednášky, semináře, besedy a workshopy s různými
odborníky.
c. Vydává katalogy, brožury, knihy, e-booky v rámci hlavní činnosti.
d. Umožňuje členům a klientům získávání informací, dalších zkušeností a nových
poznatků v oblasti inkluzivního vzdělávání
e. Organizuje sportovní, kulturní a společenské akce.
4. Výše uvedené služby bude spolek poskytovat za těchto podmínek:
g. za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek
h. veškeré poskytované a rozšiřované informace budou vždy vycházet
z nejaktuálnějších poznatků v dané oblasti
i. činnosti/služby financované z dotací, grantů či darů budou poskytovány výhradně
bezúplatně
j. činnosti/služby mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud nebudou
prostředky na jejich poskytování získány v plné výši z dotací, grantů či darů
5. Vedlejší činnosti spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku. Hospodářská činnost
musí být v souladu se zákonem.
čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které vyslovily souhlas se stanovami
a cíli spolku.
2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.
3. Prvními „členy“ spolku jsou zakladatelé spolku:
• Adam Kratochvíl, r.č.: 950922/5946, bytem Aleje 189, 725 28 Ostrava –
Hošťálkovice
• Lukáš Volný, r.č.: 750716/5633, bytem Na Valech 5359/14, 722 00 Ostrava –
Třebovice
• Petra Fialová, r.č.: 936126/5925, bytem Mňukova 3022/24, 700 30 OstravaZábřeh
4. Čestný člen má právo účastnit se jako host zasedání valné hromady spolku.
5. Členství vzniká přijetím člena do spolku předsedou a zaplacením členského příspěvku.
6. Členství zaniká:
k. úmrtím fyzické osoby
l. vyloučením člena spolku předsedou
m. vystoupením člena spolku písemným oznámením adresovaným na sídlo spolku
n. zánikem spolku
o. nezaplacením ročních členských příspěvků určených valnou hromadou, a to prvním
dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém roční členský příspěvek
nebyl uhrazen
7. Člen má právo:
p. podílet se na všech výhodách, které z členství ve spolku vyplývají

q. užívat majetek spolku
r. volit orgány spolku
s. být volen do orgánu spolku
8. Člen má povinnost:
t. dodržovat stanovy spolku
u. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
v. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
w. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolkusvědomitě
vykonávat funkci v orgánech spolku
9. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada vždy pro příslušný kalendářní rok.
čl. V
Čestné členství
1. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba bez ohledu na národnost a státní
příslušnost.
2. Udělení čestného členství je výrazem ocenění přínosu pro osoby se zdravotním postižením,
či rozvoj spolku.
3. O udělení čestného členství rozhoduje VH spolku. Čestný člen o svém přijetí obdrží
písemný doklad.
čl. VI
Odborné garantství
1. Odborným garantem se může stát pouze fyzická osoba bez ohledu na národnost a státní
příslušnost.
2. Odborný garant je konzultantem pro danou oblast při aktivitách spolku.
3. O udělení čestného členství rozhoduje VH spolku. Čestný člen o svém přijetí obdrží
písemný doklad.
čl. VII
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
1. valná hromada
2. předseda
1. Valná hromada
x. valná hromada je nejvyšší orgán spolku a tvoří ji všichni členové spolku
y. valnou hromadu, jakožto nejvyšší orgán, svolává předseda spolku dle potřeby,
nejméně však jednou ročně
z. valná hromada, jakožto nejvyšší orgán, zejména:
• schvaluje výroční správu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku
hospodaření
• rozhoduje o zrušení spolku
• volí předsedu
• jmenuje likvidátora spolku, schvaluje rozdělení likvidačního zůstatku
• rozhoduje o změnách stanov spolku
• schvaluje investiční plán spolku
• může vydat organizační a jednací řád spolku
• rozhoduje o všech záležitostech, které si vyhradí k rozhodování
aa. valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů
spolku

bb. každý člen spolku má jeden hlas. Hlasy všech členů spolku jsou rovné.
cc. valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje nadpoloviční většina členů valné hromady.
dd. Rozhodnutí o zrušení spolku a změně stanov je přijato, jestliže pro něj hlasuje 2/3
členů spolku.
2. Předseda
a. Statutárním zástupcem spolku je předseda, který naplňuje rozhodnutí valné hromady
a zastupuje spolek navenek a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.
b. Předsedu volí valná hromada nadpoloviční většinou všech hlasů. Předsedu odvolává
valná hromada nadpoloviční většinou všech hlasů. První předseda bude zvolen
ustavující schůzí.
c. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí valné hromady a plynulý chod spolku.
Předseda může samostatně rozhodnout o činnostech, u kterých nemá žádné
dispozice od valné hromady, pokud si ovšem pro takovou oblast činnosti
nevyhradila valná hromada výlučnou pravomoc rozhodnout.
d. Předseda připravuje podklady pro jednání valné hromady spolku a svolává ji dle
potřeby.
e. Za spolek jedná a podepisuje listiny.
f. Předseda vede účetnictví spolku a zajišťuje podání daňových přiznání.
g. K podpisu smluv, jejíž hodnota plnění přesahuje 50 000 Kč jednorázově nebo
podpisu listin, kdy vůči jednomu subjektu během jednoho roku dojde k obratu
větším než 600 000 Kč si musí vyžádat předseda souhlas valné hromady, kdy
souhlas může být většinou členů valné hromady prostřednictví emailové pošty.
h. Funkční období předsedy je pětileté.
i. Předseda vede seznam členů spolku a provádí v nich zápisy a výmazy dle aktuálního
stavu.
j. Předseda umožní členovi spolku nahlédnutí do seznamu členů spolku, na jeho
vyžádání.
k. V případě, že spolek vstoupí do likvidace, stává se předseda likvidátorem.
V případě, že předseda odmítne funkci likvidátora či z objektivních důvodů není
schopen danou funkci vykonávat, zvolí valná hromada likvidátorem jiného člena
spolku.
l. V případě, že předseda odstoupí z funkce či z objektivních důvodů není schopen
danou funkci vykonávat, zvolí valná hromada nového předsedu z členů spolku.
čl. VII
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem nebo rozhodnutím
valné hromady.
b. Na základě rozhodnutí soudu dle §268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání. V případě, že spolek vstoupí do likvidace, zpeněží likvidátor
majetek spolku, z výtěžku uspokojí pohledávky věřitelů a případný likvidační zůstatek bude
převeden spolku s obdobným cílem činnosti.
čl. IX
Závěrečná ustanovení
1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.

2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na orgány veřejné správy a
samosprávy s peticemi, podněty, přípisy apod.
3. Spolek se může stát členem jiných spolků nebo federací a institucí.

Dne 20.6.2021

Adam Kratochvíl
předseda spolku Ekvilibro z. s.

