Stanovy spolku Dílna Eliáš, z.s.
Znění ke dni 30. 9. 2015
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Název spolku :

Dílna Eliáš, z.s.

2. Sídlo spolku :

Eliášova 20, Praha 6, 160 00

3. Dílna Eliáš, z.s. je organizace, která vznikla ke dni 5. 1. 1998 v souladu se zákonem

č. 83/1990, o sdružování občanů jako občanské sdružení; od 1. 1. 2014 je spolkem ve
smyslu ustanovení § 3045 a § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník,
(dále jen “OZ”), který je zapsán v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v
Praze v oddíle L, vložce 13114 a jako takový je právnickou osobou způsobilou k
právnímu jednání.
4. Identifikační číslo organizace je: 26517132

5. Dílna Eliáš, z.s. (dále jen “spolek“) je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a
nezisková organizace, která není zřízena za účelem podnikání a tvorby zisku.
6. Posláním spolku Dílna Eliáš je pomáhat dospělým lidem s fyzickým, mentálním
a kombinovaným postižením začlenit se do společnosti s ohledem na jejich zvláštní
situaci. Chceme společnou činností přispívat k naplnění života všech lidí, kteří se na
životě a práci Dílny Eliáš podílejí.
7. Vycházíme z antroposofie – přesvědčení, že každý člověk je svou podstatou nejen
bytost fyzická, ale také duševní a duchovní, a že člověk není nepopsaný list, ale
přichází z duchovního světa. Každý si neseme nějaká svá postižení, komplexy nebo
traumata, ať již na těle, či duši, která se učíme překonávat. U tzv. „hendikepovaných
lidí“ jsou tato postižení pouze zřetelně viditelná. Vzájemným kontaktem se od sebe
učíme lidskosti – schopnosti pochopit a skutečně pomoci
8. Vnitřní organizace spolku, práva a povinosti členů i volených orgánů se řídí těmito
stanovami, upravenými v souladu s § 3041 odst. 2 OZ, které jsou uloženy ve svém
úplném znění v sídle spolku a ve sbírce listin rejstříku spolků.
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Článek II.
Činnost spolku
1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a
naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v článku I., odst. 6., a je naplňována
zejména prostřednictvím těchto činností:
a)

provozování ambulantní sociální služby,

b)

provozování aktivizačních a terapeutických aktivit - muzikoterapie, eurytmie,
arteterapie,

c)

provozování keramických, řemeslných a výtvarných aktivit,

d)

pořádání kulturních a společenských akcí, benefičních koncertů, workshopů,
kurzů, veřejných sbírek a podobně,

e)

propagace aktivit spolku, vydávání propagačních materiálů a publikací,

f)

organizování kampaní a petičních aktivit,

g)

spolupráce s dobrovolníky,

h)

pořádání exkursí pro školky a školy, praxí pro studenty.

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
a) prodej výrobků vznikajících v keramické dílně dle odst. 1, písm. c),
b) prodej výrobků na trzích, jarmarcích apod.
3. Činnosti podle odst. 1, písm. a) a h) a podle odst. 2 mohou být vykonávány jen
osobami plně svéprávnými a bezúhonnými ve smyslu ustanovení § 6 zákona
č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; na ostatní činnosti se vztahuje povinnost
dohledu osobami, které podmínku uvedenou v první části věty splňují.
4. Kladný hospodářský výsledek vyplývající z činnosti spolku lze použít pouze pro
podporu hlavní spolkové činnosti včetně správy spolku.
Článek III.
Členství
1. Členem spolku Dílna Eliáš, z.s. se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez
rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní
příslušnosti, která souhlasí se stanovami spolku a projeví zájem o členství ve spolku.
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2. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné
na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
3. Noví členové jsou přijímáni usnesením valné hromady spolku. Fyzická osoba se
stává členem ke dni rozhodnutí valné hromady spolku o přijetí za člena na základě
písemné žádosti o členství. Valná hromada spolku může odmítnout přijetí žadatele o
členství, pokud se usnese, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být
ohroženo řádné plnění poslání spolku. Písemné rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí
sdělí žadateli do 30ti dnů od podání žádosti o členství.
4. Práva členů:
a) účastnit se činnosti spolku a zasedání valné hromady,
b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na
účastnických poplatcích atp.),
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet
odpověď na své podání,
e) volit a být volen do řídícího orgánu spolku, pokud splňuje podmínky určené
zákonem a těmito stanovami,
f) odvolat se proti rozhodnutí výboru spolku o jeho vyloučení k nejbližší valné
hromadě, pokud zároveň splní všechny své závazky vůči spolku. Tím není
dotčené právo vyloučeného člena odvolat se k soudu ve smyslu ustanovené
1
§ 241 OZ .
5. Povinnosti členů:
a)

chránit a zachovávat dobré jméno spolku,

b)

jednat ve shodě s cíli spolku,

c)

dodržovat stanovy spolku,

d)

řídit se usneseními valných hromad,

6. Ukončení členství:
a)

dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného
oznámení o ukončení členství výboru spolku,

b)

úmrtím člena,

1

§ 242 OZ:
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.
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c)

vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení
člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku nebo zanedbává
členské povinnosti, nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku. O vyloučení
člena rozhoduje valná hromada,

d)

zánikem spolku nebo rozhodnutím valné hromady o jeho přeměně na jinou
právní formu , která není korporací.

7. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
8. V ostatním se práva a povinnosti členů Spolku řídí ustanoveními OZ.
Článek IV.
Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány spolku:
a) valná hromada – nejvyšší orgán,
b) výbor – kolektivní statutární orgán,
c) kontrolní komise,
d) kolegium – poradní orgán,
2. Práva a povinnosti členů orgánů, způsob vzniku a zániku orgánů a jejich jejich
jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, kontrolní komise a
výbor jsou volené orgány a kolegium je složeno ze zaměstnanců Dílny Eliáš.
4. Funkční období volených orgánů je 1 rok. Členství ve volených orgánech zaniká
(kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo
odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho
povinností.
5. Každý, kdo přijme členství v orgánu spolku, je povinen vykonávat svou funkci s péčí
řádného hospodáře, s potřebnými znalostmi, s pečlivostí, v souladu s posláním
spolku a splňovat zákonem stanovené podmínky.
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Článek V.
Valná hromada
1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším
orgánem spolku. Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulé období,
přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí
práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro
existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) rozhodovat o změně stanov spolku,
b) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé
období předkládané výborem,
c) schvalovat výsledek hospodaření spolku,
d) volit členy výboru a kontrolní komise a hodnotit jejich činnost,
e) stanovit hlavní úkoly činnosti spolku pro další období,
f) usnášet se o volných návrzích,
g) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku nebo o jeho přeměně v
souladu se zákonem.
2. Valná hromada je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za
rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31.
prosinci předcházejícího kalendářního roku, nejpozději však do 31. září každého
kalendářního roku.
3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů nebo Kontrolní komise spolku musí být
svolána mimořádná valná hromada. Výbor je povinen svolat mimořádnou valnou
hromadu nejpozději do čtyř týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení
důvodu a program mimořádné valné hromady. Nesvolá-li výbor spolku zasedání
valné hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo za členy
spolku podnět podal nebo kdo je jimi pověřen (dále jen “svolavatel”), svolat zasedání
valné hromady na náklady spolku sám. Nesmí však měnit program valné hromady
oproti původnímu námětu k jejímu svolání.
4. Právo účastnit se valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni
členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na
něm vysvětlení záležitosti spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu
zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které
zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu,
nelze mu je poskytnout.
5. Pozvánka na valnou hromadu spolku spolu s programem musí být rozeslána členům
nejméně 14 dní před jejím konáním. Místo a čas se určí tak, aby co nejméně
omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání lze odvolat nebo
odložit.
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6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je
schopna usnášet se za osobní, či jiné účasti (telefonické, písemné) nadpoloviční
většiny všech členů spolku. Usnesení valná hromada přijímá nadpoloviční většinou
hlasů přítomných členů.
7. Jednání valné hromady řídí výborem spolku pověřená osoba. Pověřená osoba vede
zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na změně
pořadu jednání nebo na předčasném ukončení. Záležitosti, která nebyla zařazena na
pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech
členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
8. Zápis ze zasedání valné hromady provede výborem pověřená osoba do třiceti dnů od
jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo,
kdo je zahájil, kdo ho řídil, jaká usnesení byla přijata a kým byl zápis vyhotoven.
Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.
9. Pokud se valná hromada na zasedání v daném místě a čase nesejde tak, aby byla
usnášeníschopná, může výbor spolku nebo svolavatel schůzi po uplynutí 30 minut
prohlásit za ukončenou. Ve lhůtě 15 dní svolá pozvánkou novou valnou hromadu.
Pozvánka bude obsahovat výlučně ty body programu, o nichž řádně svolaná valná
hromada pro nepřítomnost požadované většiny členů nerozhodla. Z pozvánky musí
být zřejmé, že se bude jednat o náhradní valnou hromadu a že ta bude oprávněna o
všech záležitostech rozhodnout za přítomnosti alespoň 1/5 všech členů spolku.
Usnesení valná hromada přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
Článek VI.
Výbor
1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem Dílny Eliáš, z.s., řídí jeho činnost v souladu se
stanovami a směrnicemi valné hromady po celé své funkční období.
2. Výbor je volen valnou hromadou ze členů spolku. Nově zvolený člen výboru musí se
členstvím souhlasit. Může z výboru kdykoli vystoupit, a to písemným oznámením
spolku.
3. Výbor je statutárním orgánem a má nejméně 3 a nejvíce 7 členů. Počet členů vždy
určuje valná hromada. Každý člen výboru může navenek vystupovat, jednat a
podepisovat se za spolek samostatně.
4. Výbor spolku je povinen určit ze svého středu jednoho člena, který zodpovídá za
právní jednání spolku vůči zaměstnancům spolku. Tato funkce musí být součástí
zápisu do rejstříku spolků.
5. Výbor může delegovat některé své pravomoci na jiného člena či zaměstnance spolku.
S tím však musí souhlasit všichni členové statutárního orgánu a toto delegování musí
být provedeno písemně s podpisem všech členů výboru. Konkrétní pověření a rozsah
pravomocí delegované osoby určuje vnitřní předpis, který schvalují a podepisují
všichni členové výboru.
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6. K zastupování spolku na jednáních v dílčích věcech může být zmocněna další osoba.
Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným
vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a
časový rozsah zmocnění.
7. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi valnými hromadami, dohlíží na
dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je povinen jednat s péčí řádného
hospodáře.
8. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových
pravidel, schvaluje změny v rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na
řádné naplňování poslání spolku.
9. Výbor se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát za rok na návrh kteréhokoli člena
výboru. Výbor je usnášeníschopný pouze za osobní, či jiné účasti (telefonické,
písemné) všech jeho členů. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
10. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu a výbor se usnáší jednohlasně.
11. Pozvání na schůzi výboru musí člen výboru, na jehož popud je výbor svoláván,
předat písemně, telefonicky či osobně všem členům výboru nejméně 14 dní před
termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné, pouze pokud to výbor
schválí.
12. Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Seznam členů
obsahuje jejich jména a adresy. Zápisy a výmazy v seznamu provádí na valné
hromadě určený člen výboru, pověřený vedením evidence členů, který rovněž
odpovídá za uložení seznamu členů a zpřístupnění dat v něm vedených na požádání
členům spolku a osobám, které osvědčí právní zájem. Seznam členů je k dispozici v
sídle organizace.
13. Do výlučné kompetence výboru patří
a)

svolávat valnou hromadu,

b)

publikovat v rámci spolku zprávy o hospodaření včetně účetních uzávěrek tak,
aby se s nimi mohli seznámit všichni členové spolku,

c)

posuzovat návrhy na investice a předkládat tyto návrhy na valné hromadě,

d)

dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou péči spolku,

e)

přijímat zaměstnace a ukončovat jejich pracovní poměr,

f)

přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučenív souladu s těmito stanovami,

g)

rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných
spolupracovníků,

h)

schvalovat interní organizační normy spolku,

i)

schvalovat změny v rozpočtu v rozsahu předem schváleném valnou hromadou.
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Článek VII.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává valná
hromada z řad členů spolku. Kontrolní komise si volí ze svého středu zástupce
kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s dalšími orgány spolku a dalšími
osobami zúčastněnými na činnosti spolku.
2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem
kontrolní komise nesmí být osoba blízká členu výboru.
3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat dodržování rozpočtových pravidel, zda
činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými
právními předpisy, stanovami a organizačními předpisy.
4. Kontrolní komise je ze své činnosti odpovědná valné hromadě, které nejméně jednou
ročně předkládá zprávu o kontrolní činnosti a o závěrech z kontroly vyplývajících.
5. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě
vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci
posouzení výroční zprávy o hospodaření spolku a odsouhlasení roční účetní závěrky.
6. Při provádění kontroly je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a
nestranně.
7. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a navrhnout
přezkoumání roční účetní uzávěrky nezávislým auditorem.
8. Zjistí-li člen kontrolní komise spolku nedostatky, svolá bez zbytečného odkladu
jednání kontrolní komise a ta po projednání upozorní výbor na zjištěné skutečnosti.
V případě závažných nedostatků musí být o výsledku kontroly vyhotovena písemná
zpráva, kterou předá kontrolní komise do 14 dnů výboru. Zpráva musí obsahovat
stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné
nedostatky, jména osob (pokud je lze určit), které za ně nesou odpovědnost a návrh
na opatření k nápravě.
9. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v
průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a
další požadovanou součinnost.
10. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k
revizní zprávě své písemné vyjádření.
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Článek VIII.
Kolegium
1. Kolegium se skládá ze zaměstnanců spolkem poskytované sociální služby, kteří jsou
zároveň členy spolku Dílna Eliáš. Konkrétně se jedná o pracovníky v sociálních
službách, sociální pracovníky a administrativní pracovníky.
2. Kolegia jsou pravidelné organizační porady, na nichž se zaměstnanci radí ohledně
fungování a provozu sociální služby Keramická dílna Eliáš. Tyto porady se konají
zpravidla jednou do týdne, je však možná výjimka z důvodu nepřítomnosti více
zaměstnanců dílny. Další schůze je pak navržena v nejbližším možném termínu. Na
začátku kolegia je určen jeden její člen, který provádí zápis z jednání do knihy porad.
3. Kolegium zaměstnanců je poradní orgán. Výstupy z kolegia mohou být podkladem
pro rozhodování výboru spolku. V praxi to znamená, že výbor může žádat názor
kolegia, ale i kolegium zaměstnanců může dávat návrhy a připomínky výboru k
projednání.
4. Kolegium zaměstnanců dává své stanovisko výboru spolku k přijetí, či nepřijetí
nových zaměstnanců Dílny Eliáš.

Článek IX.
Majetek a hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména ze státních příspěvků, nadačních
grantů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, z příjmů ze
svých činností a z dědictví a odkazů.
2. Majetek je vlastnictvím spolku jako celku. Veškeré získané prostředky musí být
využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činnosti naplňující
poslání a cíle spolku, k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností a
k jejich rozvoji.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob. Platí to v plné míře i pro členy, zaměstnance a dobrovolné spolupracovníky
spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
Vyjímku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě
platných smluv.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného
naplňování poslání a cílů spolku.
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5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v
rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem. Bližší
podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních
předpisech a směrnicích spolku, které vydává výbor spolku v souladu s těmito
stanovami.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné
hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na
organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Dílna Eliáš, z.s.
3. Spolek Dílna Eliáš, z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den
nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem
jejího přijetí valnou hromadou a účinnosti vůči třetím osobám, dnem, kdy budou
vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin do spolkového rejstříku.
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