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Stanovy Občanské sdružení ProCit, z.s. 
(úplné znění stanov dle rozhodnutí členské schůze spolku ze dne 17. 12. 2015) 

 
Preambule 

Spolek s označením Občanské sdružení ProCit, z.s. byl založen z iniciativy rodičů a profesionálů 
pracujících s osobami s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS") respektive 
s pervazivními vývojovými poruchami (dále jen „PVP“).  
Spolek je organizačně i jinak nezávislý na státních orgánech, politických stranách, církvích a 
jiných právnických osobách a iniciativách. Spolupracuje však s nimi při uskutečňování 
společných záměrů a prosazování společných zájmů. 
 
I.  Základní ustanovení 

1. Spolek Občanské sdružení ProCit, z.s. (dále jen „Spolek“) je samosprávný a dobrovolný svazek 
občanů, který sdružuje rodiče a děti s PAS a jejich přátele, převážně za účelem zkvalitnění 
života dětí s PAS, jejich rodičů a přátel. Dítětem s PAS se rozumí dítě s poruchou autistického 
spektra.  

2.  Název Spolku je: Občanské sdružení ProCit, z.s. 

3.  Sídlo Spolku je v Plzni. 

 
II.  Cíl činnosti Spolku 

Spolek vyvíjí veřejně prospěšnou činnost ve smyslu ust. § 146 a. NOZ, jeho posláním je přispívat 
vlastní činností k dosahování obecného blaha, na rozhodování Spolku mají vliv jen bezúhonné 
osoby, majetek nabyl a nabývá jen z poctivých zdrojů, své jmění využívá jen k veřejně 
prospěšnému účelu. V okamžiku zápisu statutu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku 
bude Spolek ve svém názvu uvádět, že je veřejně prospěšný. 

Spolek poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve smyslu zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. 

Cílem činnosti Spolku je: 

1. uspokojování a ochrana společného zájmu Spolku, pro který byl založen, tj. zkvalitnění života 
dětí s PAS, jejich rodičů a přátel, 

2.  vytváření vhodného zázemí pro osoby s PAS, jejich rodinné příslušníky a přátele 

3.  pořádání volnočasových aktivit pro děti s PAS, jejich rodinné příslušníky a přátele 

4. shromažďování praktických zkušeností rodičů a přátel osob s PAS a zveřejňování těchto 
zkušeností vhodným způsobem a se souhlasem těch osob, které je sdělují, v rámci Spolku, a to 
za účelem zkvalitnění života osob s PAS 

5.  účast na benefičních a kulturních akcích se zaměřením na problematiku PAS 

6.  informování veřejnosti a organizací o problematice PAS 

7. realizace integrace dětí s PAS do společnosti všemi vhodnými a dostupnými prostředky za 
podpory jejich rodičů a přátel 

8.  vedení členů Spolku svojí činností k dodržování základních etických a mravních pravidel ve 
vztahu k PAS, poskytnutí možnosti široké informovanosti ve vztahu k činnosti Spolku 

9.  sledování zájmů členů Spolku a za tímto účelem spolupráce s orgány měst a obcí, státní 
správy a jinými organizacemi 

10. rozvíjení vlastních mezinárodních vztahů s podobnými organizacemi - formou organizační a 
osvětové činnosti  

11. spolupráce s jinými organizacemi, které se zabývají problematikou PAS. 
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12. činnost provozovaná vedle hlavní činnosti může spočívat v podnikání Spolku nebo jiné 
výdělečné činnosti, pokud je jejím účelem podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití 
majetku Spolku.  

13. zisk z činnosti Spolku může být použit pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku. 
 
III. Orgány Spolku 

1. Orgány Spolku jsou: členská schůze, předseda Spolku a rada. 

2. Členové orgánů Spolku jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. 
Členové voleného orgánu Spolku jsou povinni vykonávat svoji funkci osobně, s nezbytnou 
loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Nároky Sdružení z odpovědnosti členů 
orgánů Sdružení za škodu způsobenou svým protiprávním jednáním vůči Sdružení uplatňuje 
rada. Vůči členům rady uplatňuje nároky Sdružení kontrolní komise prostřednictvím jím 
určeného člena. Tyto nároky mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem valné 
hromady, která může rozhodnout o narovnání. 

3. Do volených orgánů Spolku mohou být voleny pouze fyzické osoby, tedy jen členové Spolku 
starší 18-ti let, kteří jsou plně svéprávní. Předpokladem výkonu funkce ve volených orgánech 
Spolku je trestní bezúhonnost, přičemž za trestně bezúhonnou se pro tyto účely nepovažuje 
fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzená pro trestný čin spáchaný úmyslně. 

4. Poklesne-li stanovený počet členů v některém z volených orgánů Spolku, a neklesne-li počet 
členů takového orgánu pod polovinu, může dotčený orgán Spolku jmenovat náhradní členy 
do příštího zasedání členské schůze. Podmínkou je projednání tohoto postupu v radě. V 
opačném případě je povinností rady bezodkladně svolat mimořádné zasedání členské schůze 
za účelem volby členů orgánů Spolku. 

5. Ve zcela mimořádných případech, kdy člen voleného orgánu Spolku podstatným způsobem 
zanedbává své povinnosti vyplývající mu z titulu jeho funkce, tedy zejména tehdy, pokud byl 
opakovaně, a to nejméně 2x vyzván předsedou Spolku k tomu, aby řádně plnil své povinnosti, 
a ani přesto v přiměřené lhůtě zjevně neodstraní vytčené nedostatky, má předseda Spolku 
právo pozastavit činnosti takového člena voleného orgánu do doby, než o jeho odvolání 
rozhodne nejbližší následující členská schůze. Bude-li uvedeným způsobem zastavena činnost 
člena voleného orgánu, ztrácí tento člen hlasovací právo ve voleném orgánu, jehož je členem, 
jakož i veškeré požitky s výkonem funkce spojené. Je povinen bezodkladně předat předsedovi 
Spolku materiální prostředky Spolku, které v souvislosti s výkonem své funkce do té doby 
využíval. Takový člen voleného orgánu má právo žádat, aby jej následující členská schůze 
potvrdila v jeho funkci. 

 Do doby rozhodnutí nejbližší členské schůze o tom, zda takového člena ve funkci potvrzuje či 
zda jej z funkce odvolává, má dotčený volený orgán právo dočasně kooptovat z řad členů 
Spolku jiného člena, který bude dočasně funkci zastávat.  

6. O každém jednání každého orgánu Spolku se pořizuje zápis. 

7. Za Spolek jedná navenek vždy předseda Spolku jako jeho statutární orgán nebo jím písemně 
pověřený jiný člen rady tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis. 

A. Členská schůze 

1.  Členská schůze je nejvyšší orgán Spolku, je tvořena členy Spolku. Všichni členové starší 18 
let mají právo zúčastnit se jednání členské schůze. Řádnou členskou schůzi svolává rada 
Spolku (dále jen rada) jednou za rok. Rada je povinna uveřejnit pozvánku na členskou 
schůzi na webových stránkách Spolku nejméně 14 dnů před konáním členské schůze. 
Pozvánka na členskou schůzi obsahuje nejméně: 

 a) název a sídlo Spolku, 
 b) místo, datum a hodinu konání členské schůze, 
 c) pořad jednání členské schůze (pořad zasedání může být změněn se souhlasem toho, kdo 

zasedání členské schůze svolal). 
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2.  Mimořádnou členskou schůzi je povinna rada svolat vždy, nesnese-li věc podle rozhodnutí 
rady odkladu nebo požádá-li o to písemně alespoň 1/2 členů Spolku starších 18 let nebo 
v případě, že poklesne počet členů v některém z volených orgánů Spolku pod polovinu a 
nebo nejsou-li v případě poklesu počtu členů voleného orgánu jmenováni náhradníci. Rada 
je v takovém případě povinna uveřejnit pozvánku na mimořádnou členskou schůzi na 
webových stránkách Spolku a oznámení o jejím svolání písemnou pozvánkou členům 
Spolku nejméně 15 dnů před konáním mimořádné členské schůze. Pozvánka obsahuje 
náležitosti shodně jako u řádné členské schůze. Jestliže rada nesvolá mimořádnou 
členskou schůzi tak, aby se konala do 4 týdnů od doručení žádosti, je osoba, která k tomu 
bude písemně pověřená těmi členy Spolku, kteří požádali o její svolání, oprávněna svolat 
mimořádnou členskou schůzi a určit její závazný program sama. Členové rady jsou 
společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů Spolku. 

3. Člen Spolku se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení (dále jen „přítomný 
člen“). Účast členů rady na členské schůzi je povinná a nesplnění této povinnosti bez 
důvodné a včasné omluvy může být vzhledem k okolnostem považováno za porušení 
povinností člena rady. 

4. Členské schůze se mohou účastnit i jiné osoby, a to na základě souhlasu takové členské 
schůze.  

5. Každý člen Spolku má jeden hlas. 

6. Členská schůze je usnášeníschopná počtem přítomných členů. Přítomní členové se zapisují 
do listiny přítomných. Pokud osoba pověřená prezencí na členské schůzi odmítne zápis 
určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných 
včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda 
Spolku a zapisovatel zvolený členskou schůzí. Zasedání členské schůze vede předseda 
Spolku. 

7. Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. O vyloučení člena Spolku, 
o odvolání člena rady a o změně stanov rozhoduje členská schůze alespoň třemi čtvrtinami 
(3/4) hlasů přítomných členů. 

8.  Členská schůze zejména: 
a)  rozhoduje o názvu, sídle a symbolice Spolku, 
b)  rozhoduje o přijetí a změnách stanov Spolku, 
c)  volí členy rady a z jejich středu předsedu Spolku,  
d)  bere na vědomí zprávu o činnosti Spolku, plán činnosti a hospodaření Spolku, 
e)  stanoví hlavní směry činnosti Spolku pro příští období, 
f)  stanovuje výši členského příspěvku, 
g) rozhoduje o schválení účetní závěrky, výroční zprávy o hospodaření Spolku, rozhodnutí 

o použití zisku a rozhodnutí o úhradě ztráty, 
h) rozhoduje o zrušení Spolku, v případě zrušení pak o majetkovém vypořádání Spolku ve 

vztahu ke svým členům, 
i)  rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti členské 

schůze nebo které si členská schůze pro své rozhodnutí vyhradila. 

9. O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zajišťuje předseda 
Spolku a který obsahuje: 
a) název a sídlo Spolku, místo a dobu konání členské schůze, 
b)  jméno předsedy Spolku a zapisovatele a případně osob pověřených sčítáním hlasů, 
c)  popis projednání jednotlivých bodů programu, 
d)  jednotlivá rozhodnutí členské schůze s uvedením výsledku hlasování, 
e)  obsah protestu (námitek) přítomného člena, člena rady týkajícího se rozhodnutí 

členské schůze, jestliže o to protestující požádá. 

 Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných členů (prezenční listina), návrhy, podklady a 
prohlášení, předložená na členské schůzi k projednání. Každý člen Spolku má právo 
vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí v sídle Spolku. Zápis z jednání je podepsán 
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zapisovatelem a předsedou Spolku, event. osobou, kterou předseda Spolku k takové 
činnosti výslovně písemně předem pověřil. Zápis je následně, nejpozději však do 30 
dnů ode dne konání členské schůze, zveřejněn na webových stránkách Spolku. 

 
B. Rada 

1.  Rada je výkonným orgánem Spolku. Rada zabezpečuje plnění úkolů a cílů Spolku 
v souladu s rozhodnutími členské schůze. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou 
ve výlučné pravomoci členské schůze. 

2.  Rada má 3 členy. Funkční období jednotlivých členů rady je čtyřleté. Jestliže člen 
rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, 
musí nejbližší následující členská schůze zvolit nového člena či členy rady tak, aby 
byla rada plně personálně obsazena. 

3. V čele rady stojí předseda Spolku zvolený členskou schůzí, který zároveň plní funkci 
předsedy rady. Předseda rady svolává radu podle potřeby, nejméně však čtyřikrát 
ročně a je na pozici předsedy Spolku statutárním zástupcem Spolku a rozhoduje 
v běžných záležitostech Spolku samostatně. 

4. Člen rady nemůže být současně členem kontrolní komise.   

5. Člen rady může být ze své funkce odvolán v případě, že návrh na jeho odvolání 
členské schůzi předloží společně nejméně 1/4 členů Spolku, přičemž v návrhu musí 
být výslovně uveden důvod, pro který by měl být člen rady odvolán.  

 Člen rady může ze své funkce odstoupit. Je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projedná rada. 
Rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o 
odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže člen rady oznámí své odstoupení z funkce na 
jednání rady, končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém 
oznámení, neschválí-li rada jiný okamžik zániku funkce. 

6. Rada zejména: 
a)  řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito 

stanovami nebo zákonem svěřeny jiným orgánům,  
b)  zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a odpovídá jí za svoji činnost, 
c)  organizuje a řídí hospodářskou  činnost Spolku, 
d)  připravuje podklady pro členskou schůzi,  
e)  dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku,  
f)  zajišťuje spolupráci s orgány obce, státní správy, s ostatními organizacemi.  

8. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K 
platnosti usnesení rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.“  

 
C. Předseda Spolku 

1. V čele Spolku stojí předseda Spolku, který jedná za Spolek a zastupuje Spolek vůči třetím 
osobám. 

2. Předseda Spolku je odpovědný členské schůzi, kterou je volen na dobu čtyř let. 

3. Předseda Spolku uskutečňuje usnesení členské schůze a průběžně řídí činnost Spolku. 
Přitom je povinen při řízení záležitostí Spolku postupovat v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, stanovami a ostatními předpisy Spolku a usnesením členské schůze. 

4. Předseda Spolku průběžně vyřizuje záležitosti Spolku a při řízení Spolku rozhoduje o 
všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti členské schůze nebo rady. 

5. V případě naléhavé provozní nutnosti rozhoduje předseda Spolku o dispozici s finančními 
prostředky samostatně. Toto jeho oprávnění je však limitováno částkou nejvýše 50 000,- 
Kč. 
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IV. Práva a povinnosti členů 

1.  Členem Spolku se může stát každý občan České republiky (i mladší 15 let), který souhlasí 
s posláním a stanovami Spolku a v jejich duchu hodlá svou činnost provozovat. Členství ve 
Spolku vzniká přijetím za člena, o přijetí za člena rozhoduje rada. 

2. Kdo se uchází o členství ve Spolku, projevuje tím vůli být vázán těmito stanovami od 
okamžiku, kdy se stane členem Spolku. 

3. Spolek vede seznam členů. Členové se zapisují do seznamu členů, který vede rada. Do 
seznamu členů se zapisuje jméno a bydliště člena, případně jiná členem určená adresa pro 
doručování, plnění povinnosti k úhradě členského příspěvku a den zápisu do seznamu členů. 
Rada provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna 
prokázána. Údaje zapsané v seznamu členů nesmí Spolek používat jinak než pro své potřeby 
ve vztahu ke svým členům. Za jiným účelem může tyto údaje Spolek použít jen se souhlasem 
členů, kterých se údaje týkají. Přestane-li člen být členem, Spolek (rada) jej ze seznamu členů 
bez zbytečného odkladu vymaže. Seznam členů nebude veřejně zpřístupněn. 

4. Členství ve Spolku zaniká: 
a) vystoupením na základě písemného podání, a to dnem, kdy bylo radě doručeno oznámení 

člena o vystoupení, 
b) vyloučením člena členskou schůzi: Spolek může vyloučit člena rozhodnutím členské 

schůze tehdy, pokud člen závažně poruší povinnost vyplývající z členství a v přiměřené 
lhůtě, ačkoli k tomu bude radou vyzván, nezjedná nápravu. Výzva rady ke zjednání 
nápravy se nevyžaduje, pokud porušení povinnosti členem nelze odčinit nebo pokud tím 
bude Spolku způsobena závažná újma. Rozhodnutí o vyloučení se členu doručí písemně. Za 
doručenou se taková zásilka považuje tehdy, je-li odeslána doporučeným dopisem na 
poslední známou adresu člena, vedenou v seznamu členů. Ustanovení § 241 NOZ se 
neuplatní.  

c) úmrtím člena, 
d) zánikem Spolku, 
e) nezaplacením členského příspěvku do 31.3. příslušného roku, pokud členská schůze 

rozhodla o povinnosti hradit členské příspěvky. 

5. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí Spolku o svém 
vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. 
Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o 
něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik 
jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká. 

6.  Základní práva člena jsou: 
a) právo účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností činnosti Spolku a to za podmínek 

těchto stanov, 
b)  právo účastnit se všech akcí a činností Spolku, 
c)  právo na výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství 

vyplývají, 
d)  právo uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, 
e)  právo účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování, 
f)  volit a být volen od 18 let věku do všech volených orgánů Spolku. 

7.  Základní povinnosti člena jsou: 
a)  dodržovat stanovy, základní etické a mravní normy a zákony České republiky, 
b)  plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku, 
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek Spolku, který slouží k zabezpečení jeho činnosti, jakož i 

usilovat o dobré jméno Spolku, 
d)  řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a 

činností ve Spolku, pokud o tom příslušný orgán Spolku podle stanov rozhodl, 
e)  řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen. 
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8. Každý je po podání přihlášky, po zaplacení členského příspěvku a po rozhodnutí rady o přijetí 
za člena zaevidován v seznamu členů a je mu přiděleno evidenční číslo. Člen je povinen 
neodkladně a písemně radě oznamovat veškeré změny evidovaných údajů, zejména změny 
jména, bydliště či adresy pro doručování. 

 
V. Majetek Spolku a hospodaření 

1.  Zdrojem majetku Spolku jsou zejména: 
a) příspěvky členů Spolku, 
b) příspěvky, dotace, granty od jiných organizací či jednotlivců, 
c) dary, 
d) majetek převedený do vlastnictví Spolku členem Spolku. 

2. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku, 
i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje členská schůze. 

3. Vlastní hospodářská činnost Spolku se řídí zásadami schválenými členskou schůzí. O příjmech 
Spolku rozhoduje rada s přihlédnutím k potřebám a zájmům Spolku.  

 
VI. Zrušení a zánik Spolku 

1. Spolek může být zrušen rozhodnutím členské schůze, přičemž k přijetí tohoto rozhodnutí je 
zapotřebí ¾ většiny všech členů Spolku. Současně s rozhodnutím o zrušení Spolku rozhodne 
členská schůze o volbě likvidátora, přičemž tohoto vybere z řad členů volených orgánů 
Spolku. Při zrušení Spolku se vyžaduje jeho likvidace. Likvidátor navrhne bez zbytečného 
odkladu zápis vstupu do likvidace do veřejného rejstříku. Po dobu likvidace užívá Spolek svůj 
název s dodatkem "v likvidaci". 

2. Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušeného Spolku (likvidační podstatu), vyrovnat 
dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s 
likvidačním zůstatkem). Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém 
to je pro splnění dluhů spolku nezbytné. Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem tak, že 
bude použit k veřejně prospěšným účelům v souladu s dosavadní hlavní činností Spolku. 
Obdržel-li Spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, likvidátor naloží s příslušnou 
částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu. 

3. Spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku. 
 
VII. Závěrečná ustanovení 

1.  Za Spolek vystupuje předseda Spolku nebo jiný předsedou Spolku písemně pověřený člen 
rady. Podepisování smluv a jiných dokladů za Spolek provádí předseda Spolku nebo jiný 
předsedou Spolku písemně pověřený člen rady. 

2.  Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat radě jakýkoliv člen. Rada posoudí 
příslušné návrhy a rozhodne o předložení změny stanov členské schůzi. O změně stanov 
rozhoduje členská schůze. 

3.  Skutečnosti stanovené obecně závaznými předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím členské 
schůze dává rada na vědomí svým členům prostřednictvím prezentace na webových 
stránkách Spolku, příp. písemně a ústně při kontaktu v běžném životě Spolku. 

4.  Vznik, právní poměry a právní vztahy vyplývající ze stanov Spolku a pracovněprávní vztahy 
uvnitř Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice. 

5. Ve všech sporných případech rozhoduje o výkladu stanov rada. 

6.  Stanovy a jejich změny přijaté členskou schůzí nabývají účinnosti dnem jejich přijetí. 
 
 
 
V Plzni dne 17. 12. 2015    Irena Vítovcová, předsedkyně 


