
Stanovy spolku RATAB, z.s.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Název spolku: RATAB, z. s.
Sídlo spolku: Liberec
Působnost spolku: Česká republika

Čl. 2
Právní postavení spolku

1. Spolek je  dobrovolný, nezávislý,  nepolitický a sdružuje členy na základě společného zájmu. Jeho  
činnost je v souladu s Ústavou a zákony České republiky.

2. Spolek má právní osobnost.

Čl. 3
Cíl spolku

1. Cílem spolku je sdružovat občany, kteří mají společný zájem podílet se na činnosti spolku. Spolek  
bude hmotně i  organizačně přispívat  k uskutečňování  a  zajištění  činností  uvedených v  článku 4 
Stanov.

2. Spolek se zaměřuje na organizaci a alternativní využití volného času středoškolské mládeže a dalších 
skupin obyvatel s důrazem na podporu rozvoje osobnosti, sebezkušenostních prožitků, kreativity,  
týmové spolupráce, komunikace a tolerance.

3. Spolek prostřednictvím svých aktivit  podporuje  rozvoj  ekologického myšlení  a  prevenci  sociálně  
patologických jevů u mladých lidí.

4. Spolek vytváří  příležitosti  k  dialogu o aktuálních společenských tématech a problematikách,  a  v  
tomto  smyslu  aktivně  spolupracuje  zejména  se  školami,  veřejnoprávními  institucemi  a  dalšími 
zájmovými subjekty. Aktivně se tak podílí na rozvoji občanské společnosti.

Čl. 4
Činnost spolku

1. Spolek  bude  organizovat  vícedenní  letní  volnočasové  kurzy  a  tábory  pro  středoškoláky  a  další  
skupiny, jejichž hlavní cíle jsou uvedeny v čl. 3, bodech 2 a 3 Stanov.

2. Spolek  bude  během  roku  organizovat  víkendové  a  jiné  akce  se  sportovním,  kulturním  nebo 
vzdělávacím programem.

3. Členové spolku se zaměří  na vlastní  sebevzdělávání,  a to zejména v oblastech: práce s mládeží,  
teorie  a  praxe  her,  využívání  volného  času,  týmové  práce,  prevence  sociálně  patologický  jevů 
(drogové závislosti,  kriminalita, šikana,…), zdravotnické první  pomoci.  Za tímto účelem se budou 
účastnit  školení,  seminářů  a  akcí  s  výše  uvedenou  tématikou  a  spolek  bude  jejich  aktivity 
podporovat.

4. Spolek bude sám, také za účasti lektorů z řad svých členů, organizovat školení na témata uvedená v  
čl. 4., bodě 3 Stanov.

5. Spolek bude vydávat sborníky vlastních autorských her a záznamů praktických zkušeností ze své  
činnosti.



Čl. 5
Členství ve spolku

1. Řádným členem spolku mohou být fyzické osoby starší  15 let,  které souhlasí  se stanovami,   cíli  
spolku a s pravidly stanovenými pro členství.

2. Uchazeč o členství ve spolku musí vyplnit a předat přihlášku, v níž souhlasí se zásadami a cíli spolku.
3. O přijetí za člena rozhoduje Valná hromada spolku dvoutřetinovou většinou všech svých přítomných 

členů. Členství vzniká dnem, kdy Valná hromada rozhodne o přijetí za člena a jde o členství plné a  
neomezené.

4. Zánik členství:
a. vystoupením člena písemným oznámením na adresu sídla spolku bez udání důvodu
b. úmrtím člena
c. zánikem spolku
d. vyloučením člena, o kterém musí rozhodnout Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech 
svých přítomných členů
e. nezaplacením členského příspěvku a to ani v náhradním termínu po výzvě učiněné Finančním  
správcem

Čl. 6
Práva a povinnosti členů spolku

1. Člen spolku má právo:
a. účastnit se činností spolku a být informován o všech akcích spolku
b. účastnit se jednání a hlasování Valné hromady
c. volit a být volen do všech orgánů spolku

2. Člen spolku má povinnost:
a. aktivně se podílet na činnosti a plnění cílů spolku
b. řídit se stanovami spolku a přijatými rozhodnutími orgánů spolku
c. hájit dobré jméno spolku
d. platit roční členský příspěvek ve výši 100,– Kč

Čl. 7
Orgány spolku

Ustanovenými orgány spolku jsou:
1. Valná hromada
2. Výkonný výbor
3. Dozorčí rada

Čl. 8
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku, kteří se jednání Valné hromady osobně účastní. Každý 

člen spolku má jeden hlas. Člen spolku se může nechat na Valné hromadě, na základě písemné plné  
moci  (nemusí  být  úředně  ověřena,  stačí  originální  podpis  zmocnitele),  zastoupit  jiným  členem 
spolku, který pak může na Valné hromadě hlasovat i  za něj.  Členovi spolku mohou být uděleny 
nejvýše  dvě  plné  moci.  Člen  spolku,  který  takto  na  Valné  hromadě  zastupuje  jiného  člena,  je  
povinen, neprodleně po zahájení jednání Valné hromady, předložit předsedovi Valné hromady plnou 



moc.  Taková  plná  moc  se  nevztahuje  na  hlasování  o  procedurálních  otázkách  jednání  Valné 
hromady.

3. Valnou hromadu svolává nejméně s měsíčním předstihem Výkonný výbor. Valnou hromadu svolává 
na základě svého rozhodnutí a podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. O svolání mimořádné 
Valné hromady může kdykoliv  požádat člen Výkonného výboru,  Dozorčí  rada nebo nadpoloviční  
většina všech členů spolku. Taková mimořádná valná hromada se musí konat nejpozději do dvou 
měsíců od svolání.

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů spolku. 
5. Valná hromada si  nadpoloviční  většinou hlasů přítomných členů zvolí  Předsedu Valné hromady.  

Předseda Valné hromady ověřuje její usnášeníschopnost, zajišťuje zápis z jednání, řídí jednání Valné 
hromady, řídí hlasování a volby a kontroluje správnost výsledků hlasování a voleb.

6. Za zveřejnění zápisu z valné hromady odpovídá Výkonný výbor spolku.
7. Valná hromada má zejména tyto pravomoci:

a. schvaluje čtyřpětinovou většinou hlasů přítomných členů stanovy a jejich změny
b. rozhoduje čtyřpětinovou většinou hlasů přítomných členů o zrušení spolku nebo jeho fúzi s jiným 
spolkem
c. rozhoduje čtyřpětinovou většinou hlasů přítomných členů o prodeji, nabytí, zastavení nebo jiném 
zatížení nemovitého majetku spolku
d.  rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů o přijetí  nebo o vyloučení  členů  
spolku
e. schvaluje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů rámcový rozpočet na následující rok a 
výroční zprávu o činnosti spolku
f.  volí  tajnou volbou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů spolku členy Výkonného  
výboru, náhradníky členů Výkonného výboru a členy Dozorčí rady

Čl. 9 
Rozhodování per rollam

1. Návrhy, jejichž schvalování spadá do působnosti Valné hromady, mohou být z rozhodnutí 
Výkonného  výboru  schváleny  členy  spolku  mimo  Valnou  hromadu  (per  rollam). 
Rozhodování per rollam může nahradit Valnou hromadu ve smyslu čl. 8 odst. 3 věta druhá 
Stanov.

2. Výkonný  výbor  zašle  konkrétní  návrh  usnesení  k  hlasování  per  rollam  včetně  všech 
potřebných informací k jeho přijetí členům spolku prostřednictvím e-mailu, popř. zasláním 
na adresu bydliště člena spolku v souladu s informacemi obsaženými v seznamu členů.

3. Člen  spolku  se  k  návrhu  usnesení  vyjádří  nejpozději  do  20  dnů  od  jeho doručení  a  to 
takovým způsobem, aby bylo jasné, zdali  s návrhem usnesení souhlasí, nesouhlasí,  či  se 
zdržuje hlasování. Pokud se člen spolku v dané lhůtě nevyjádří, má se za to, že se zdržel  
hlasování. Většina se počítá ze všech členů spolku.

4. Člen spolku zašle v dané lhůtě své vyjádření v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
spolku nebo v listinné formě na adresu sídla spolku. Z vyjádření člena musí být patrno, kdo  
takové jednání činí, k čemu se vztahuje a jakým způsobem hlasuje.

5. Požádá-li o to alespoň třetina členů spolku, musí Výkonný výbor rozhodování per rollam 
zastavit a k rozhodnutí o návrhu usnesení svolat Valnou hromadu.

6. Výkonný výbor zašle přijaté usnesení včetně výsledků hlasování členům spolku nejpozději 
do 10 dnů od jeho přijetí. Přijaté usnesení podepisuje vždy alespoň jeden člen Výkonného 
výboru.

7. V dalších věcech se ustanovení o Valné hromadě dle čl. 8 Stanov použijí přiměřeně.



Čl. 10
Výkonný výbor

1. Členové Výkonného výboru spolku jsou voleni  z  řad členů spolku na dobu jednoho roku Valnou 
hromadou spolku podle čl. 8, bodu 6 písm. f) Stanov. Ujímají se funkce dnem zvolení.

2. Výkonný  výbor  má  tři  členy.  Valná  hromada  spolku  může  zvolit  až  dva  náhradníky  za  členy 
Výkonného  výboru.  V  případě  odstoupení  člena  Výkonného  výboru  nebo  jeho  nezpůsobilosti  
vykonávat  funkci,  na  jeho  místo  nastupuje  jeden  z  náhradníků  dle  pořadí  určeném  Valnou 
hromadou. Pokud klesne počet členů  Výkonného výboru pod tři a nejsou žádní náhradníci, svolá 
Výkonný  výbor,  popř.  Dozorčí  rada  mimořádnou  Valnou  hromadu,  která  zvolí  chybějící  členy 
Výkonného výboru. Alespoň jeden člen Výkonného výboru musí být plně svéprávný. 

3. Členové Výkonného výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem. Každý člen Výkonného  
výboru  je  oprávněn  jednat  za  spolek  samostatně.  Dokumenty  za  spolek  podepisují  tak,  že  k  
napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis a slova „člen Výkonného výboru“.

4. Výkonný výbor se schází minimálně jedenkrát za dva měsíce. Rozhodnutí přijímá vždy po projednání  
posuzované problematiky nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

5. Každý člen Výkonného výboru je povinen se při  své činnosti  pro spolek řídit  platnými zákony a  
nařízeními,  stanovami  spolku,  schváleným  rámcovým  rozpočtem  spolku  a  rozhodnutími  Valné 
hromady. V souladu s výše uvedenými dokumenty může Výkonný výbor přijmout vnitřní obecně  
platná pravidla pro nakládání s finančními i hmotnými prostředky spolku a pro tvorbu a schvalování  
rozpočtů dílčích akcí spolku.

6. Výkonný výbor pověří jednoho ze svých členů správou financí a majetku spolku, a to nejpozději na  
první schůzi Výkonného výboru. Tento pověřený člen je označován jako Finanční správce.

7. Finanční  správce  má  podpisové  právo  k  účtům  spolku,  spravuje  hotovostní  pokladnu  spolku,  
zodpovídá za vedení primárního účetnictví a za vypracování a podání daňového přiznání.

8. Finanční  správce  předkládá  Valné  hromadě  zprávu  o  hospodaření  za  uplynulý  rok  a  návrh 
rámcového rozpočtu na následující rok.

9. V případě, že by Finanční správce odstoupil z funkce během funkčního období nebo Výkonný výbor  
shledal, že Finanční správce neplní své povinnosti vyplývající z těchto stanov, pověří Výkonný výbor 
jiného svého člena touto funkcí, a to na první možné schůzi Výkonného výboru.

10.  Výkonný výbor je povinen svolávat jednání Valné hromady podle čl. 8, bodu 3 Stanov.
11. Výkonný výbor je povinen zpracovat a předložit Valné hromadě výroční zprávu o činnosti spolku za  

uplynulý rok.
12. Výkonný výbor je povinen zajistit informovanost členů spolku o jím přijímaných rozhodnutích ve věci  

spolku a o zápisech z jednání Výkonného výboru.
13. Výkonný  výbor  odpovídá  za  hospodaření  a  správu  majetku  spolku.  Výkonný  výbor  je  oprávněn 

rozhodovat o prodeji, nabytí, zastavení nebo jiném zatížení  majetku pouze v hodnotě nepřevyšující  
30.000 Kč. 

14. Kandidáti na členy Výkonného výboru musí podat svoji kandidaturu stávajícímu Výkonnému výboru 
nejméně  deset  dnů  před  konáním  Valné  hromady,  a  ten  ji  neprodleně  zveřejní  na  webových 
stránkách spolku přístupných pouze pro členy spolku a členům spolku je také rozešle e-mailem. 
Kandidáti se musí Valné hromady zúčastnit, před volbou seznámit účastníky Valné hromady se svým 
programem a zodpovědět případné dotazy účastníků Valné hromady.

Čl. 11
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
2. Dozorčí rada má tři členy. Členové Dozorčí rady musí být starší 18 let a být plně svéprávní. Funkční 

období člena Dozorčí rady je jednoleté.
3. Dozorčí rada vykonává dohled nad hospodařením spolku a kontroluje dodržování zákonů a předpisů 

a stanov spolku.  O výsledcích své činnosti  informuje Valnou hromadu s případným návrhem na 



nápravná opatření.
4. Členové Dozorčí  rady mají  právo účastnit  se všech jednání orgánů spolku s  hlasem poradním a  

nahlížet do všech písemností a dokladů spolku.
5. Členové Dozorčí rady nesmí zároveň vykonávat funkci člena Výkonného výboru.

Čl. 12
Zásady hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku spolku jsou zejména:

a. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b. výnosy majetku
c. příspěvky, granty a dotace z veřejných rozpočtů
d. příspěvky, granty a dotace z fondů a nadací
e. výnosy z vlastního hospodaření
f. členské příspěvky
g. účastnické poplatky sloužící k pokrytí nákladů spolku

3. Hospodaření se uskutečňuje podle rámcového rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

Čl. 13
Členské příspěvky a seznam členů

1. Každý člen spolku je povinen platit členský příspěvek ve výši 100,- Kč ročně. Příspěvky za kalendářní  
rok jsou splatné vždy k 30. březnu daného roku na účet RATAB, z. s. Nově přijatí členové zaplatí  
členský příspěvek do jednoho měsíce od přijetí do RATAB, z. s.

2. Pokud je člen spolku v prodlení s placením členských příspěvků po dobu více jak dvou měsíců, vyzve  
ho e-mailem Finanční správce k úhradě členského příspěvku v náhradní lhůtě do 3 měsíců od zaslání  
této výzvy.  Pokud člen spolku ani  v  tomto termínu členský příspěvek nezaplatí,  automaticky po 
uplynutí náhradní lhůty jeho členství ve spolku zaniká.

3. Výkonný výbor vede seznam členů spolku. Seznam členů je zpřístupněn pouze pro členy spolku  
prostřednictvím webových stránek spolku.

4. Zápis a výmaz členů spolku v seznamu členů provádí Výkonný výbor na základě rozhodnutí Valné 
hromady o přijetí za člena spolku, resp. na základě skutečností způsobujících zánik členství dle čl. 5  
odst. 4 Stanov.

Čl. 14
Zrušení spolku

1. Spolek je zrušen dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem obdobného zaměření, a to 
rozhodnutím Valné hromady, ke kterému je potřeba nejméně čtyřpětinové většiny hlasů přítomných 
členů.

2. Dojde-li ke zrušení spolku s likvidací, rozhodne současně Valná hromada minimálně čtyřpětinovou 
většinou hlasů přítomných členů o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

__________________________
Jakub Vodička, člen výkonného výboru


	4. Spolek vytváří příležitosti k dialogu o aktuálních společenských tématech a problematikách, a v tomto smyslu aktivně spolupracuje zejména se školami, veřejnoprávními institucemi a dalšími zájmovými subjekty. Aktivně se tak podílí na rozvoji občanské společnosti.

