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S T A N O V Y 
 

„TATA  z.s.“ 
 

čl. I 

Název a sídlo, působnost 
 

1. název spolku je: ”TATA z.s. ” (dále jen ”spolek”); 
2. sídlem spolku je: Svojkov 28, 471 53 Svojkov  
3. spolek působí na celém území České republiky  
4. charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 
5. spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, kteří se podílí na 

výchově, vzdělávání a rozvoje osob s handicapem.   
 

čl. II 

Charakter spolku 

Charakterem spolku je podpora a realizace nových, netradičních přístupů ve speciální 

pedagogice. V řešení oblastí výchovy a vzdělávání osob se zdravotním, mentálním či 
sociálním handicapem. 

  
čl. III 

Účel spolku a činnost spolku 

Hlavní činnost 
1. oblast výchovná – pokračování v rozvíjení a prohlubování dispozic v činnostech 

manuálních, kulturních a uměleckých 
2. oblast edukační – návaznost na již získané dovednosti v oblasti rozvoje kognitivních 

funkcí 
3. oblast sociální – rozvíjení kooperace, schopnosti efektivní, často alternativní 

komunikace a obecné zapojení do majoritní společnosti 
4. oblast pracovně-terapeutická – zřízení pracovního prostoru – kavárny a rozvíjení 

činností úprav a tvorby potravin – nápojů, pochutin, jejich následný prodej a s ním 
spojené sociální návyky, postupy a zákonitosti, konče vlastní prací s finanční 
gramotností. 

 

Vedlejší činnost 
Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i 
hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za 
účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá 
především k podpoře hlavních činností dle, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na 
vlastní správu.  
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čl. IV 

Členství ve spolku 

 
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, právnické osoby a i osoby 

nezletilé se svolením právního zástupce (rodiče). 
2. Přihlášku ke členství přijímá a podává předseda, který také rozhoduje o přijetí nového 

člena spolku. 
3. Členství zaniká 

1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství 
2. dohodou 
3. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
4. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku 

4. Člen má právo 
1. účastnit se činností spolku  
2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku 
3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku 

5. Člen má povinnost 
1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku (svou činností naplňovat 

cíle spolku) 
2. platit členské příspěvky 

6. Výši členských příspěvků stanoví předseda spolku vždy pro příslušný kalendářní rok. 
7. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to 

vážné důvody. Členský příspěvek lze kompenzovat dobrovolnou činností pro Spolek. 
O prominutí, snížení, kompenzaci, popř. jejich kombinaci rozhoduje předseda. 

8. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit nebo lze povolit jeho úhradu ve 
splátkách. O odložení splatnosti/splátkovém kalendáři rozhoduje předseda. 

9. Spolek vede seznam současných členů. 
10. Předseda přijímá i tvz. čestné členy, na které se nevztahují výše uvedené body, 

zejména povinnost platit členské příspěvky, avšak ti mohou poskytovat finanční dary 
spolku. 

  

čl. V 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 
1. Statutární orgán – předseda 
2. Nejvyšší orgán - předseda 

čl. VI 

Statutární orgán 

 
1. Statutárním orgánem spolku je předseda, jedná za spolek samostatně. 
2. Funkční období předsedy je platné po dobu existence spolku. Postoupení funkce, či 

odchod z funkce je v kompetenci předsedy. 
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čl. VII 

Nejvyšší orgán 

 

1. nejvyšší orgán spolku je předseda 

a) přijímá členy – řádné i čestné 
b) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvku 
c) rozhoduje o změnách stanov 
d) hospodaří s finančními prostředky spolku 
e) spravuje majetek spolku 
f) rozhoduje o nabývání a pozbývání majetku 
g) pečuje o rozvoj spolku 
h) sleduje a usměrňuje činnost spolku 
i) zajišťuje vybírání členských příspěvků 
j) vede evidenci členů spolku 
k) rozhoduje o odměňování aktivních členů, dle odpracovaných hodin 
l) rozhoduje o odměňování statutárního orgánu, dle odpracovaných hodin 

 

čl. VIII 

Zásady hospodaření 
 

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, z darů, ze 
státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může 
dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší 
výdělečnou činností. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky 
musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících účel Spolku. 
Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti 
Spolku.  

3. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného předsedou. 

4. Spolek je neziskovou organizací 
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čl. IX 

Závěrečná ustanovení 
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
2. Stanovy byly schváleny zakládajícími členy, kteří souhlasí i s níže uvedenými 

spolkovými statuty: 

Jméno a spolkový 

statut 
adresa 

datum 

narození 

datum 

podpisu 
podpis 

Mgr. Radek Malár 

předseda 

Svojkov 28, 

47153 Svojkov 
30.3.1980 19.6.2020  

Bc.Gabriela Brázdová 

čestná členka 

Svojkov 28, 

47153 Svojkov 
24.3.1984 19.6.2020  

Květa Malárová 

čestná členka 

Kozákova 1179, 

47001 Česká Lípa 
25.7.1956 19.6.2020  

 

dne 19.6.2020. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku 
vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec. 

  

 

 

 

Ve Svojkově dne 19.6.2020 

 

 

      

                                                                                                                     

                                                                                                                       …………………… 

Mgr. Radek Malár 

předseda 

TATA z.s. 
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