Stanovy

Asociace náhradních rodin České republiky
Článek I.
Základní ustanovení
1. Název občanského sdružení zní: „Asociace náhradních rodin České republiky“ (dále jen
"sdružení"). Anglický ekvivalent názvu sdružení zní "Association of Substitute Families
of the Czech Republic".
2. Sdružení sídlí na adrese Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1
Článek II.
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným, nezávislým sdružením, které slouží společnému naplňování zájmů
svých členů vyjádřených těmito stanovami.
Článek III.
Cíl činnosti sdružení
Cílem činnosti sdružení je ochrana práv a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich péči a
zajištění důstojných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče.
Článek IV.
Formy náplně cíle sdružení
Cíl činnosti sdružení je naplňován zejména:
a) vzájemnou informační a morální podporou členů sdružení prostřednictvím sdílení
svých poznatků, zkušeností a pocitů osobní i elektronickou formou,
b) spoluprácí členů s odborníky, úřady a organizacemi,
c) podporou členů při jejich komunikaci s odborníky, úřady a organizacemi,
d) zajišťováním informovanosti veřejnosti ve věcech náhradní rodinné péče, propagací
náhradní rodinné péče,
e) zastupováním zájmů členů sdružení při jednáních s orgány veřejné i místní správy,
f) prosazováním práv a oprávněných zájmů členů sdružení v oblasti náhradní rodinné
péče,
g) usilováním o zlepšení legislativy a metodiky v oblasti náhradní rodinné péče,
h) průběžným vzděláváním náhradních rodičů a dětí v náhradních rodinách,
i) koordinací a zastupováním zájmů místních klubů náhradních rodin v rámci sdružení,
j) publikační činností,
k) vzdělávání laické i odborné veřejnosti v oblasti náhradní rodinné péče
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Článek V.
Členství ve sdružení
5.1
Druhy členství ve sdružení
Členství ve sdružení může být:
a) řádné
b) sympatizující
c) čestné
5.1.1
Řádné členství
1. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba, která je bývalým či současným členem
náhradní rodiny či žadatelem o náhradní rodičovství, a která v den přijetí dovršila 18 let a
souhlasí se stanovami sdružení, dodržuje tyto stanovy, dodržuje usnesení orgánů
společnosti a nezachovala se vůči sdružení či jejím členům v rozporu s dobrými mravy.
Řádným členem sdružení se může stát i osoba, která je schváleným žadatelem o NRP a je
zařazena do evidence žadatelů o NRP, souhlasí se stanovami sdružení a dodržuje Etický
kodex sdružení.
2. Každý řádný člen musí být registrován u místního klubu. Nestanoví-li tyto stanovy jinak,
vzniká řádné členství ve sdružení rozhodnutím místního klubu o přijetí člena na základě
vlastnoručně podepsané písemné přihlášky uchazeče a zaplacením členského poplatku na
účet sdružení. Předseda či místopředseda místního klubu oznámí své rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí člena uchazeči a výkonné radě bez zbytečného odkladu písemně či
elektronicky.
3. Místní kluby vedou evidenci svých členů.
4. Se souhlasem přejímajícího místního klubu se může člen sdružení přeregistrovat
z jednoho místního klubu do jiného. Datum přechodu musí dát člen sdružení na vědomí
původnímu předsedovi místního klubu.
5.1.2
Sympatizující členství
1.

Sympatizujícím členem (dále jen „sympatizant“), může být každá fyzická či právnická
osoba, která souhlasí se stanovami sdružení a dodržuje Etický kodex sdružení.
Každý sympatizant musí být registrován u výkonné rady. Nestanoví-li tyto stanovy jinak,
vzniká členství sympatizanta ve sdružení rozhodnutím výkonné rady o přijetí člena na
základě vlastnoručně podepsané písemné přihlášky uchazeče. Předseda či místopředseda
výkonné rady oznámí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za sympatizujícího člena uchazeči
bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky.

2.
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Je-li sympatizantem právnická osoba, jedná jejím jménem její statutární zástupce nebo
fyzická osoba na základě uděleného písemného zmocnění.

5.1.3
Čestné členství
1. Čestnými členy sdružení mohou být s jejich souhlasem jmenovány fyzické a právnické
osoby, které významným způsobem podpořily myšlenku náhradního rodičovství.
2. Čestné členy jmenuje výkonná rada.
5.2
Práva členů
1. Řádný člen sdružení má právo:
a)
b)
c)
d)
e)

zúčastnit se valné hromady jakožto delegát místního klubu,
být volen do orgánů sdružení,
stát se členem pracovní skupiny nebo jakéhokoliv poradního orgánu sdružení,
vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,
být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat výhod
plynoucích z členství ve sdružení.

2. Sympatizant a čestný člen má právo:
a)
b)
c)
d)
e)

zúčastnit se valné hromady,
být volen do dozorčí rady,
stát se členem pracovní skupiny nebo jakéhokoliv poradního orgánu sdružení,
vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů,
být informován o činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat výhod plynoucích
z členství ve sdružení.

3. Právo být zvolen do orgánů sdružení má jen řádný člen nebo sympatizant, který není
v prodlení s úhradou členského příspěvku stanoveného valnou hromadou.
5.3
Povinnosti členů
1. Řádný člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení a rozhodnutí valné hromady, výkonné rady,
dozorčí rady a místního klubu, u něhož je registrován,
b) dodržovat Etický kodex sdružení a nejednat v rozporu s dobrými mravy,
c) aktivně hájit cíl sdružení a formy jeho naplňování, dodržovat všechny vnitřní
dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
d) platit ve stanoveném termínu a stanovené výši členské příspěvky,
e) aktivně vykonávat funkce ve sdružení, do nichž byl jmenován nebo zvolen,
f) je-li zvolen delegátem, účastnit se zasedání valné hromady a v případě nemožnosti
dostavení se, omluvit svou neúčast u výkonné rady.
2. Pro povinnosti sympatizantů a čestných členů platí odst. 1 přiměřeně.
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5.4
Sankce
1. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit sankce, pokud jeho činnost bude v
rozporu se Stanovami, Etickým kodexem, nebo zájmy sdružení.
2. Podmínky a postup projednání přestupku včetně druhu sankcí a možnosti odvolání
upravuje samostatný vnitřní předpis sdružení – Disciplinární řád.
5.5
Zánik, neplatnost, pozastavení a přeměna členství
1. Členství ve sdružení zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vystoupením,
vyloučením,
prohlášením členství za neplatné,
zánikem člena - právnické osoby,
úmrtím člena - fyzické osoby,
zánikem sdružení,
zánikem místního klubu, pokud se člen nepřeregistruje do 30 dnů od skutečnosti, kdy
se o zániku dozvěděl, k jinému místnímu klubu,
h) zánikem způsobilosti být členem sdružení (čl. 5.1 stanov), nestanoví-li stanovy jinak
2 Vystoupení ze sdružení oznámí řádný člen sdružení písemně předsedovi příslušného
místního klubu a sympatizant či čestný člen výkonné radě.
3. Členství sympatizující či čestné může být po potvrzení místním klubem změněno na
řádné, projeví-li čestný či sympatizující člen o řádné členství zájem a současně přitom
splňuje podmínky řádného členství stanovené v článku 5.1 stanov.
4. Místní klub či výkonná rada mají za povinnost svým rozhodnutím prohlásit od počátku za
neplatné členství toho uchazeče, který vědomě uvedl v přihlášce do sdružení nepravdivé
údaje a rovněž u toho, kdo v době registrace nesplňoval podmínky stanovené v bodu 5.1.
stanov.
5. Důvodem vyloučení je zejména:
a) závažné porušení Stanov či Etického kodexu sdružení, které je nepřijatelné pro
další setrvání člena ve sdružení,
b) opakovaná a neomluvená neúčast na schůzi místního klubu,
c) závažné porušení povinnosti při výkonu funkce ve sdružení,
d) ohrožení nebo porušení dobré pověsti sdružení,
e) prodlení s úhradou členského příspěvku delší než jeden rok.
f) spáchání úmyslného trestného činu
6. V případě, že došlo ke zrušení členství místním klubem či výkonnou radou, může být
případný nový vstup do sdružení uskutečněn až po uplynutí lhůty jednoho roku od
okamžiku ukončení členství.
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Článek VI.
Organizační uspořádání
1. Základním článkem sdružení na místní úrovni je místní klub, který tvoří nejméně tři
členové ze tří různých rodin. Místní klub se může na svých schůzích v souladu se
stanovami usnášet a rozhodovat a hospodařit se svěřenými prostředky. Místní klub je
organizační jednotka sdružení bez vlastní právní subjektivity. Bližší podmínky
hospodaření místních klubů i sdružení jako celku upravuje samostatný vnitřní předpis –
Hospodářský řád.
2. Místní klub se zakládá usnesením ustavující schůze svolané ustavujícími členy místního
klubu. Místní klub vzniká schválením jeho založení výkonnou radou.
3. Místní klub zaniká, pokud nemá alespoň 3 členy z 3 rodin po dobu delší než 1 měsíc.
K zániku dochází posledním dnem uvedené měsíční lhůty. Zánik místního klubu
bezodkladně potvrdí výkonná rada a současně rozhodne, na který jiný místní klub bude
převeden majetek, s nímž zaniklý místní klub hospodařil.
4. Orgány sdružení jsou:
a) na celostátní úrovni:
a. valná hromada
b. výkonná rada
c. dozorčí rada
b) na místní úrovni:
a. místní klub
b. předseda místního klubu či místní rada
5. Statutárním orgánem sdružení je výkonná rada. Jménem sdružení jedná a podepisuje
předseda sdružení nebo výkonnou radou zmocněná jiná osoba.
6. Na místní úrovni je orgánem sdružení se všeobecnou působností místní rada, a pokud má
místní klub nejvýše 9 členů, je místním orgánem předseda místního klubu nebo určený
zástupce. Za sdružení na místní úrovni jedná a podepisuje předseda místního klubu nebo
místní radou pověřený jiný její člen.
7. Za dozorčí radu jedná a podepisuje její předseda nebo dozorčí radou pověřený jiný její
člen. Členství v dozorčí radě není slučitelné s výkonem funkce člena výkonné rady.
8. Orgány sdružení se řídí svými jednacími řády. K přijetí usnesení je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných členů.
9. Funkční období výkonné rady a dozorčí rady je tříleté, všech ostatních orgánů sdružení je
jednoleté, není-li stanoveno jinak. Skončí-li funkční období a dosud nebyly zvoleny nové
orgány, vykonávají stávající členové orgánu svou působnost do zvolení nových členů.
10. Počet členů v orgánech sdružení by měl být vždy lichý. Při hlasování v orgánech
rozhoduje v případě rovnosti hlasů vždy hlas předsedy.
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6.1
Orgány sdružení na místní úrovni
1. Místní klub je nejvyšším orgánem sdružení na místní úrovni. Schází se dle potřeby.
Předseda místního klubu je povinen svolat schůzi místního klubu, požádá-li o to písemnou
formou nejméně 1/3 členů místní rady nebo minimálně 1/3 členů místního sdružení, a to
do 30 dnů od doručení žádosti o svolání schůze místního klubu. Předseda místního klubu
je povinen svolat schůzi i v dalších případech uvedených ve stanovách. Nesvolá-li z
jakéhokoli důvodu předseda místního klubu schůzi, mohou tak učinit na náklady místního
klubu sami iniciátoři, kteří si k tomu účelu zvolí zmocněnce.
2. Místní klub je složen ze všech svých řádných členů.
3. Působnost místního klubu:
a) volí každý rok členy místní rady: předsedu a v případě klubu s více než 9 členy též
místopředsedu a pokladníka,
b) schvaluje plán činnosti místního klubu,
c) schvaluje výroční zprávu místní rady o činnosti a hospodaření,
d) navrhuje a volí kandidáty pro zasedání valné hromady,
e) na regionální úrovni spolupracuje s členy sympatizanty.
4. Nejpozději 15 dnů přede dnem konání valné hromady musí předseda místního klubu či
pověřený člen místní rady svolat schůzi všech členů klubu a zvolit na ní delegáty podle
následujícího klíče:
a) Má-li místní klub 3 – 9 členů, zvolí si jednoho delegáta na valnou hromadu.
b) Má-li místní klub 10 – 19 členů, zvolí si dva delegáty na valnou hromadu.
c) Za každou další započatou desítku členů místního klubu lze zvolit o jednoho delegáta
na valnou hromadu víc.
5. Místní rada má veškerou odpovědnost za činnost místního klubu.
6. Místní rada se schází nejméně jedenkrát za dva měsíce (dle potřeby častěji).
7. Předseda místního klubu je povinen místní radu svolat, požádá-li o to písemnou formou
nejméně 1/3 členů místní rady, a to do 30 dnů od doručení žádosti předsedovi. Nesvolá-li
z jakéhokoli důvodu předseda místního klubu místní radu, mohou tak učinit na náklady
místního klubu sami iniciátoři.
8. Složení místní rady: předseda, místopředseda (místopředsedové), pokladník a případně
další členové volení místním klubem.
9. Působnost místní rady:
a) rozhoduje o všech záležitostech místního klubu v období mezi schůzemi klubu; je
oprávněna svěřit rozhodování vymezených záležitostí předsedovi místního klubu,
b) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
c) rozhoduje o žádosti zájemce o přeregistraci z jiného místního klubu,
d) navrhuje čestné členy,
e) přijímá oznámení o vystoupení člena, v případech daných stanovami prohlašuje
neplatnost členství,
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f) rozhoduje o vyloučení člena ze sdružení,
g) vede evidenci členů, o níž pravidelně informuje výkonnou radu.
10. Předseda místního klubu je hlavním představitelem sdružení na místní úrovni. Předseda
je odpovědný za činnost sdružení v místě a jedná za sdružení navenek ve věcech místního
klubu.
11. Předseda místního klubu zejména:
a) organizuje a svolává schůze místní rady a místního klubu a předsedá jim,
b) předkládá na schůzi místního klubu a výkonné radě výroční zprávu o činnosti a
hospodaření místního klubu,
c) iniciativně získává finanční prostředky.
12. Místopředseda (místopředsedové) zastupuje předsedu místního klubu při jednáních ve
vymezených záležitostech na základě jeho pověření v době jeho nepřítomnosti při
jednáních ve všech záležitostech.
13. Pokladník místního klubu je plně zodpovědný za svěřené prostředky a řádné vedení
evidence. Pokladník podává pravidelně (nejméně jedenkrát ročně) členům místního klubu,
výkonné radě a dozorčí radě zprávu o hospodaření místního klubu.
6.2
Orgány sdružení na celostátní úrovni
6.2.1
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří zástupci místních
klubů, a to dle klíče stanoveného v článku 6.1, odst. 4 stanov. Každý ze zástupců místních
klubů má právo vystoupit na valné hromadě. Zasedání valné hromady se mohou účastnit i
sympatizující a čestní členové, kteří svou účast nahlásí předsedovi výkonné rady
nejpozději 20 dnů před konáním valné hromady.
2. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda výkonné rady. Mimořádnou
valnou hromadu svolá předseda výkonné rady, požádá-li o to písemně výkonnou radu
nejméně 1/3 z celkového počtu členů místních klubů, a to nejpozději do 30 dnů od
doručení žádosti o svolání valné hromady. Nesvolá-li valnou hromadu z jakéhokoli
důvodu předseda výkonné rady, mohou tak učinit na náklady sdružení sami iniciátoři,
kteří si k tomu účelu zvolí zmocněnce.
3. Pozvánky na valnou hromadu musejí být zaslány místním klubům nejpozději 30 dnů před
konáním valné hromady písemně nebo e-mailem na adresu předsedy a místopředsedy
místního klubu, kterou uvedli jako adresu pro komunikaci se sdružením. Program jednání
musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady.
4. Před zahájením schůze musí být zjištěno, zda je přítomna požadovaná většina delegátů
místních klubů.
5. Jednání valné hromady řídí předseda výkonné rady nebo jím pověřený zástupce.
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6. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním, přičemž každý z delegátů místních
klubů má jeden hlas.
7. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů místních
klubů, není-li uvedeno ve stanovách jinak. Není-li valná hromada schopna se usnášet
v ohlášeném termínu a čase, zahájí své jednání po uplynutí jedné hodiny za účasti
přítomných členů sdružení; tato valná hromada je usnášeníschopná.
8. Valná hromada má následující pravomoci:
a) volí a odvolává výkonnou radu, jejího předsedu a místopředsedu i jednotlivé členy
výkonné rady
b) schvaluje rozpočet sdružení, výroční zprávy o činnosti a hospodaření sdružení,
koncepci hospodaření sdružení a rozdělení finančních prostředků,
c) určuje výši členských příspěvků – bližší podmínky úhrady a nakládání s členskými
příspěvky upravuje samostatný vnitřní předpis sdružení – Hospodářský řád.
d) schvaluje, doplňuje a mění stanovy sdružení,
e) schvaluje, doplňuje a mění Etický kodex sdružení
f) hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání,
g) valná hromada si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů
vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány sdružení,
h) volí a odvolává členy dozorčí rady a potvrzuje členy jmenované dle čl. 6.2.6. odst.6
i) schvaluje zprávu výkonné rady,
j) schvaluje zprávu dozorčí rady,
k) rozhoduje o rozpuštění sdružení,
l) jmenuje likvidátora při dobrovolném rozpuštění sdružení a rozhoduje o způsobu
naložení s likvidačním zůstatkem,
m) schvaluje pravidla pro výběr členů, vzorový jednací řád a závazný volební řád; tímto
oprávněním může pověřit výkonnou radu.
9. Zápis z valné hromady podepisuje předseda výkonné rady a dva ověřovatelé zvolení z řad
přítomných delegátů a zasílá se písemně či elektronicky povinně všem místním klubům.
Předseda výkonné rady může rozhodnout, že se zápis rozešle elektronicky všem členům
sdružení, kteří poskytli svou elektronickou adresu.
6.2.2
Výkonná rada
1. Výkonná rada je statutárním orgánem sdružení. Výkonná rada řídí sdružení mezi
jednáními valné hromady. Výkonná rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou
vyhrazeny jinému orgánu.
2. Výkonnou radu tvoří předseda, místopředseda a nejméně 3 další členové volení valnou
hromadou.
3. Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Z jednání
pořizuje předseda zápis. Předseda je povinen výkonnou radu svolat, požádají-li o to
minimálně 2 členové výkonné rady. Nesvolá-li předseda výkonnou radu do 30 dnů od
doručení žádosti o svolání výkonné rady, jsou oprávnění výkonnou radu svolat sami
iniciátoři.
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4. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy výkonné rady.
5. Výkonná rada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

plní usnesení valné hromady a odpovídá jí za svou činnost,
schvaluje ustavení místních klubů (licence) a může tyto licence zrušit,
předkládá valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření sdružení,
zajišťuje vedení účetnictví a správu svěřeného majetku,
navrhuje valné hromadě roční rozpočet sdružení,
schvaluje závazný vzor přihlášky do sdružení,
zřizuje své poradní a orgány (pracovní skupiny),
připravuje jednání valné hromady,
jmenuje čestné členy sdružení,
řeší kompetenční spory mezi jednotlivými místními kluby,
vede evidenci sympatizujících a čestných členů sdružení,
vydává vnitřní předpisy.

6. Členové výkonné rady mají právo účastnit se zasedání místních klubů s hlasem poradním.
6.2.3
Předseda a místopředseda výkonné rady
1. Předseda výkonné rady je nejvyšším představitelem sdružení. Jedná jménem sdružení
navenek.
2. Předseda výkonné rady svolává valnou hromadu a schůze výkonné rady a předsedá jim a
předkládá valné hromadě zprávu předsedy sdružení.
3. Předseda řídí činnost výkonné rady a je ze své funkce odpovědný valné hromadě, která ho
může z funkce odvolat. Navrhne-li jeho odvolání nadpoloviční většina všech klubů, je
povinen do 30 dnů svolat valnou hromadu, kde se bude o jeho setrvání ve funkci hlasovat.
4. Místopředseda zastupuje předsedu výkonné rady na základě jeho pověření při jednáních
ve vymezených záležitostech a v době jeho nepřítomnosti při jednáních ve všech
záležitostech.
6.2.4
Poradní a pracovní skupiny
Na základě rozhodnutí výkonné rady nebo valné hromady může být zřízena jakákoliv poradní
nebo pracovní skupina s cílem maximálně podpořit naplňování cílů sdružení k řešení
konkrétního úkolu nebo odborného problému. Doba trvání těchto orgánů, jejich účel a
financování bude stanoveno rozhodnutím valné hromady nebo výkonné rady, popř. jejich
zmocněných zástupců.
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6.2.5
Vedení účetnictví sdružení
1. Výkonná rada zajišťuje vedení účetnictví sdružení, je plně zodpovědná za svěřené
prostředky a řádné vedení účetní evidence sdružení, řídí činnost osob, které zpracovávají
účetnictví sdružení, a zpracovává návrh rozpočtu sdružení.
2. Výkonná rada podává dozorčí radě a valné hromadě zprávu o hospodaření sdružení.
6.2.6
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Dozorčí rada je ve své činnosti nezávislá a
postupuje s maximální objektivností.
2. Dozorčí rada má nejméně tři členy, členové dozorčí rady ze svého středu zvolí předsedu.
Členové jsou voleni valnou hromadou a mohou být i valnou hromadou odvoláni. Dozorčí
rada je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina jejích členů.
3. Dozorčí rada kontroluje hospodaření sdružení se svěřenými prostředky na všech úrovních
– místní i celostátní a kontroluje činnost výkonné rady a kontroluje dodržování stanov.
Rozhoduje o stížnostech ve věci porušení Etického kodexu.
4. Dozorčí rada je odvolacím orgánem v případě zamítnutí licence místnímu klubu. Její
rozhodnutí o udělení či zamítnutí licence místnímu klubu je konečné. Dozorčí rada
nezávisle rozhoduje o kompetenčních sporech mezi orgány a poradními složkami sdružení
a mezi jednotlivými členy orgánů.
5. Členové dozorčí rady se mohou účastnit kteréhokoli zasedání orgánů na všech úrovních
působnosti.
6. V případě odstoupení některého z členů dozorčí rady může předseda dozorčí rady
jmenovat po konzultaci s ostatními členy dozorčí rady dočasně jeho nástupce, který na
nejbližší valné hromadě bude ve funkci potvrzen nebo bude zvolen nový člen. Pokud
v průběhu svého funkčního období odstoupí předseda dozorčí rady, bude nahrazen jiným
členem dozorčí rady a tento nový předseda pak může jmenovat náhradního člena dozorčí
rady dle první věty tohoto odstavce.
Článek VII.
Hospodaření společnosti
1. Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů.
2. Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada. Prostředky jsou používány na
krytí:
a) administrativně - správních výdajů orgánů sdružení,
b) služeb a prací nutných k činnosti sdružení.
3. Se svěřenými prostředky musí orgány sdružení nakládat účelně a hospodárně. Za řádné
hospodaření na celostátní úrovni odpovídá výkonná rada. Za řádné hospodaření na místní
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úrovni odpovídá předseda místního klubu, kterému je odpovědný pokladník místního
klubu.
4. Po skončení hospodářského roku podává každý pokladník místního klubu výkonné radě
zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá výkonná rada zprávu valné
hromadě.
5. Hospodaření sdružení se svěřenými prostředky na všech úrovních kontroluje dozorčí rada.
6. Bližší podmínky hospodaření, evidence členských příspěvků, majetku sdružení apod.
upravuje samostatný předpis –Hospodářský řád sdružení.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
Sdružení zanikne dobrovolným rozpuštěním, o kterém rozhoduje dvoutřetinovou většinou
valná hromada. Před datem, k němuž se sdružení rozpustí, se provede likvidace. Valná
hromada zvolí likvidační komisi, která po vyrovnání všech finančních závazků převede
likvidační zůstatek na jinou právnickou osobu s podobným zaměřením.
Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků
valné hromady.

V Praze, dne 28. 4. 2012
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