
„Sdružení TULIPAN, z.s.“ 

 

Stanovy spolku 

 

 
Čl. I 

Název, forma a sídlo 
 

Spolek „Sdružení TULIPAN, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se 

zákonem o sdružování občanů a za spolek je považováno dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. Má sídlo na adrese: Sokolská 113/8, Liberec, PSČ 460 01. 

 

 

Čl. II 

Charakter spolku 
 

Spolek provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. V rámci 

poradenských služeb pomáhá nejenom osobám se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou 

zaměstnanci spolku, ale současně všem, kteří potřebují získat informace k řešení svých problémů. 

Realizuje kulturní, volnočasové a vzdělávací akce, jejichž cílem je inkluze mezi zdravou a 

handicapovanou populací. Podporuje větší uplatnitelnost všech znevýhodněných osob na trhu práce. 

Realizuje aktivity vedoucí k podporovanému a chráněnému bydlení osob s různými 

znevýhodněními.  

Spolek realizuje ekonomické aktivity s cílem zaměstnávání osob znevýhodněných, rovněž tak 

ekonomické aktivity vedoucí k finanční stabilitě organizace s cílem následné pomoci dětem a 

dospělým osobám nacházejících se v nepříznivé životní situaci.  

 

 

Čl. III 

Cíle spolku 
 

Základními cíli spolku jsou: 

 

a) podpora samostatnosti, občanského začlenění a realizace volnočasových aktivit rozvíjejících 

osobnost lidí se zdravotním postižením, osob znevýhodněných na trhu práce, osob s nízkou úrovní 

kvalifikace, osob 50+, osob mladších 25 let věku a osob pečující  o malé děti či o jiné závislé osoby 

b) podpora sebeobslužných dovedností, resp. pracovní rehabilitace a uplatnění osobnostního 

potenciálu lidí s handicapem, osob s nízkou úrovní kvalifikace, osob 50+, osob mladších 25 let 

věku a osob pečující  o malé děti či o jiné závislé osoby 

c) zlepšování informační dostupnosti a poskytování bezplatného poradenství pro klienty, rodiče a 

příbuzné lidí s handicapem i pečující, resp. podporující subjekty a spolupráce s nimi, osob s nízkou 

úrovní kvalifikace, osob 50+, osob mladších 25 let věku a osob pečující  o malé děti či o jiné závislé 

osoby 

d) rozšiřování alternativ tvořivého trávení volného času či podmínek pro seberealizaci pro lidi 

s postižením, osob s nízkou úrovní kvalifikace, osob 50+, osob mladších 25 let věku a osob pečující  

o malé děti či o jiné závislé osoby 

 

Další cíle spolku jsou: 

 

a) prosociální a prointegrační výcvikově-metodická činnost 

b) systematické vzdělávání všech zainteresovaných 



c) příprava nebo spolupořádání seminářů či konferencí 

d) popularizačně-osvětová činnost v dané oblasti 

e) vybudování a provoz mikrojeslí 

f) vybudování a provoz dětské skupiny 

g) zajištění hlídání dětí 

h) poskytování sociálních služeb 

ch) podporované bydlení 

i)  informační servis pro organizace neziskového sektoru a jejich partnerské subjekty 

j) organizační a finanční  zajištění obecně prospěšných aktivit 

k) nakladatelská a vydavatelská činnost 

l) nákup a prodej zboží a služeb za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli 

m) realizace projektů směřujících k plnění cílů spolku 

n) praktická spolupráce se subjekty na národní i mezinárodní spolupráci 

 

 

Čl. IV 

Formy činnosti spolku 
 

Formami činnosti spolku jsou zejména: 

 

Hlavní činnost spolku 

 

a) zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 

b) pořádání vzdělávacích, osvětových, kulturních a charitativních akcí 

c) zajišťování volnočasových aktivit pro členy spolku i další zájemce včetně jejich rodinných 

příslušníků 

 

Vedlejší činnost spolku 

 

Vedlejší činnost spolku je výdělečná a je provozována k podpoře jeho hlavní činnosti. Výtěžek z 

vedlejší činnosti je plně použit na činnost spolku. 

 

 

Čl. V 

Řádné členství 
 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky. 

 

2. Členství vzniká dnem, kdy správní rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho 

písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, 

rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a 

vlastnoruční podpis žadatele. 

 

3. Správní rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 

 

4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru. 

 

5. Člen spolku má právo zejména: 

 

a) účastnit se veškeré činnosti spolku, volit jeho orgány a být volen do těchto orgánů, 

b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 

c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku, podílet se na praktické činnosti 



spolku. 

 

6. Člen spolku je povinen zejména: 

 

a) dodržovat stanovy a sdělovat správní radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce, 

b) plnit své závazky vůči spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou či jednostranným 

příslibem, 

c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v 

rozporu se zájmy spolku. 

 

Čl. VI 

Zánik členství 
 

1. Řádné členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále 

úmrtím a vyloučením člena pro hrubé porušení nebo opakované porušování stanov. O vyloučení 

rozhoduje správní rada. Proti rozhodnutí správní rady má člen právo se odvolat k členské schůzi, a 

to do 15 dnů od jeho vyhlášení, pokud mu byl přítomen, nebo do 15 dnů od doručení jeho 

písemného vyhotovení. 

 

2. V případě smrti člena zaniká členství tímto dnem, v případě oznámení o ukončení členství 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo oznámení spolku 

doručeno. 

 

Čl. VII 

Orgány spolku 

 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

 

- členská schůze 

- správní rada 

- dozorčí rada 

 

 

Čl. VIII 

Členská schůze 
 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská schůze, která se schází nejméně 

jednou ročně, aby 

 

a) schválila případné změny stanov, 

b) zvolila na jednoleté funkční období předsedu správní rady spolku a nejméně šest dalších členů 

správní rady, případně tuto správní radu nebo jejího člena odvolala, 

c) zvolila na jednoleté funkční období předsedu a nejméně dva další členy dozorčí rady, případně 

tento orgán či jeho člena odvolala, 

d) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 

e) určila koncepci činnosti spolku na další období, 

f) schválila rozpočet spolku na příští období, 

g) rozhodla o zániku spolku. 

 

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu 

spolku. 

 



3. Zasedání členské schůze spolku svolává správní rada. Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí 

zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá správní rada 

spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná 

schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Informaci o konání zasedání 

členské schůze zasílá předseda správní rady členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na 

kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou 

kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh 

programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda 

správní rady členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. 

 

4. Pokud členskou schůzi nesvolá správní rada spolku, ačkoliv od konání poslední členské schůze 

uplynul více než jeden rok, je tak oprávněna učinit dozorčí rada. 

 

5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen má při rozhodování 

jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. 

 

6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen 

spolku zápis. Zápis svým podpisem schvaluje předseda správní rady a ověřují dva členové přítomní 

na zasedání členské schůze. 

 

 

Čl. IX 

Správní rada spolku 
 

1. Správní rada spolku je statutárním orgánem spolku a řídí činnost spolku mezi členskými 

schůzemi; správní rada je sedmičlenná a ze svého středu si volí předsedu. 

 

2. Správní rada rozhoduje o otázkách spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho 

majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, dále rozhoduje o vyloučení řádného člena spolku 

 

3. Jménem spolku jedná předseda správní rady. Za spolek může jednat rovněž předsedou správní 

rady zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

 

4. Správní rada je volena na jednoleté funkční období. 

 

 

Čl. X 

Dozorčí rada 
 

Kontrolní komise kontroluje hospodaření spolku, zejména pak podává své stanovisko ke zprávám o 

hospodaření spolku. Je oprávněna vyžádat si ke kontrole účetnictví spolku nebo jeho část. Členské 

schůzi i správní radě předkládá svá zjištění na vědomí. 

 

 

Čl. XI 

Hospodaření spolku 
 

Spolek hospodaří s prostředky získanými z vedlejší výdělečné činnosti, případnými dary od 

fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony 

spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření 

seznamuje správní rada členy spolku na každé členské schůzi. 

 



 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak 

ust. § 214 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. 

 

2. Změna stanov byla schválena členskou schůzí dne 27.1.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


