
STANOVY 
Občanského sdružení CESTA 

se sídlem v Náchodě 
 

Preambule 
 
Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh 
založit občanské sdružení  Cesta - organizaci se samostatnou právní subjektivitou.  
         Dne 20.12.2000 bylo rozhodnuto na členské schůzi Občanského sdružení Cesta o změně 
sídla sdružení a upřesněny podmínky a způsob činnosti tohoto sdružení. Tyto návrhy byly 
zapracovány do stanov sdružení a předloženy členské schůzi, která je přijala dne 23.10.2001. 
        Dne 7.12.2010 byly členům sdružení předloženy návrhy na aktualizaci stanov, které 
vyplynuly ze zákona o sociálních službách a byly téhož dne členskou schůzí přijaty. 
 
 
                                                                   Č1. 1. 

Název a sídlo sdružení  
. 
 
1. 1. Podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se zakládá občanské sdružení  pod 
názvem Občanské sdružení Cesta. 
 
1. 2. Sídlem sdružení je město Náchod, Vítkova 3, 547 01 Náchod. 
 
1. 3. Sdružení je právnickou osobou a vzniká registrací u Ministerstva vnitra České republiky. 
 
1. 4. Sdružení je oprávněno zřídit nebo zrušit účelová zařízení s právní subjektivitou i bez 
právní subjektivity, která budou realizovat předmět činnosti.  Za tím účelem, v souladu se 
zákonem o sociálních službách, podá sdružení žádost o registraci příslušnému krajskému 
úřadu a následně vydá zřizovací listinu , ve které stanoví pravidla pro jejich činnost. 
 
 

Čl. 2. 
 Cíl sdružení a předmět činnosti sdružení 

 
2. 1. Hlavním  předmětem činnosti sdružení je  péče o osoby se zdravotním postižením, 
zejména o děti a mládež s kombinovanými vadami od 7 do 26 let a dospělé až do věku 50 let. 
 
2.2. Cílem sdružení je trvalá pomoc osobám se zdravotním postižením při překonávání 
psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich handicapu a při vyhledávání 
přiměřených možností v pracovním, kulturním, sportovním a společenském životě. 
Dalším cílem je pomoc rodinám a osobám pečujícím o zdravotně postižené osoby.   

. 
 
 
 
 
 



 
 

Čl. 3. 
Naplňování cílů organizace 

 
3. 1. K naplnění cílů předmětu činnosti  bude sdružení: 
        a) spojovat rodiče dětí s  postižením  a zdravotně postižené k vzájemné pomoci a rozvoji     
            sdružení. 
        b) seznamovat veřejnost s životem a prací  osob se zdravotním postižením a tím 
            odstraňovat předsudky a nesprávné představy o dalším vývoji a pracovních                          
            možnostech těchto osob 

c) spojovat úsilí všech odborníků při hledání nových metod a postupů v zapojení             
    postižených osob do běžného života. 
d) napomáhat při řešení důležitých otázek  postižených osob v oblasti výchovy,    
    vzdělávání a pracovního uplatnění. 

        e)zaváděním navazujících sociálních služeb pomáhat rodinám a osobám, které pečují o   
            zdravotně postižené  
 
3. 2. Sdružení organizuje vzdělávání, školení, semináře, kurzy a přednášky zaměřené k  
        získávání nových informací a nejmodernějších poznatků ze speciální pedagogiky, 
        lékařské vědy a techniky. 
 
3. 3.Sdružení pořádá a organizuje rekondiční péči pro členy sdružení a uživatele sociálních  
       služeb poskytovaných účelovými zařízeními. 
 

 
Čl. 4. 

Členství v jiných sdruženích 
4. 1. Občanské sdružení Cesta v zájmu spolupráce, vzájemné pomoci a na podporu svých  
        zájmů může být členem jiného sdružení, svazu nebo společnosti. 
 

Čl. 5.  
Členství ve sdružení 

5. 1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům,          
        která souhlasí se stanovami sdružení Cesta a je ochotna se podílet či napomáhat jeho      
        činnosti. 
 
5. 2. Podkladem pro přijetí uchazeče za člena je písemná žádost  podepsaná uchazečem. 
  
5. 3. Členství ve sdružení zakládá mezi členem a sdružením vzájemné vztahy, které jsou  
        upraveny stanovami sdružení a obecně závaznými právními předpisy. 
 
5. 4. Členství ve sdružení vzniká dnem přijetí uchazeče za člena rozhodnutím výboru 
        sdružení. 
 
5. 5. Členství ve sdružení je dobrovolné. 
 
5. 6. Členství ve sdružení zaniká   

a) dobrovolným vystoupením, dnem doručení písemného oznámení výboru sdružení. 



b) vyloučením výborem pro nezaplacení členských příspěvků za běžný kalendářní  
    rok, t.j. dnem rozhodnutí výboru o ukončení členství 
c) úmrtím člena 
d) zánikem sdružení 
e) vyloučením ze sdružení pro hrubé porušování povinností. O vyloučení musí  
     rozhodnout členská schůze alespoň ¾  hlasů přítomných členů a členství zaniká            
     dnem usnesení této schůze. 

 
Čl. 6.  

Základní práva a povinnosti členů 
6. 1. Člen sdružení má zejména tato základní práva: 

a) osobně se podílet na činnosti sdružení Cesta a na výhodách plynoucí z členství 
b) být informován o činnosti a hospodaření sdružení 
c) rozhodovat o činnosti a hospodaření prostřednictvím volených orgánů 
d) předkládat orgánům sdružení náměty, připomínky a stížnosti a být vyrozuměn o 

jejich řešení 
e) být informován prostřednictvím kontrolních orgánů o výsledcích kontrolní 

činnosti 
f) zúčastnit se jednání orgánů na základě žádosti člena v záležitostech, které se ho 

přímo týkají a vyjadřovat se k nim 
g) hlasovat nebo být volen do orgánů sdružení na členské schůzi 
  

6. 2. Člen sdružení má zejména tyto základní povinnosti  
a) aktivně se podílet na činnosti sdružení Cesta 
b) dodržovat stanovy a plnit usnesení členské schůze  
c) chránit a zvelebovat majetek sdružení 
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí 
e) dbát dobrého jména sdružení a úmyslně ho nepoškozovat 
 

 
Čl. 7. 

Orgány sdružení 
7.1. Členská schůze 

a) Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze členů sdružení 
b) Členská schůze se schází nejméně 1x za rok 
c) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů 

sdružení s právem hlasovat nebo revizní komise nebo rozhodne-li o tom výbor 
sdružení. 

d) Členskou schůzi svolává výbor sdružení, svolání s navrženým programem schůze 
musí být všem členům oznámeno písemně alespoň týden předem 

e) Členskou schůzi řídí člen sdružení navržený výborem a schválený členskou schůzí 
f) Členská schůze je schopna usnášení je-li přítomna alespoň ½ členů sdružení, kteří 

mají právo hlasování. Nesejde-li se v usnášení schopném počtu, může výbor 
rozhodnout o korespondenčním hlasování. 

g) K platnosti usnesení členské schůze o přijetí stanov, jejich změn a zániku sdružení, 
odvolání člena výboru, revizní komise, předsedy a místopředsedy je třeba 
souhlasu alespoň 2/3 všech členů sdružení, kteří mají právo hlasovat. Je možný 
korespondenční způsob hlasování. K platnosti ostatních usnesení členské schůze je 
třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů sdružení, kteří mají právo 
hlasovat. 



h) O každé členské schůzi je veden zápis, který musí obsahovat : 
- datum a místo konání členské schůze,  
- seznam účastníků členské schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování 
- zápis z členské schůze pořizuje člen sdružení navržený výborem a 

schválený členskou schůzí 
- zápis z členské schůze ověřuje člen sdružení navržený výborem a schválený 

členskou schůzí 
i) Do působnosti členské schůze patří : 

- měnit stanovy 
- volit a odvolávat členy výboru a členy revizní komise 
- volit a odvolávat předsedu a místopředsedu sdružení  
- určovat výši členských příspěvků  
- schvalovat plán činnosti hospodaření sdružení, plán činnosti revizní 

komise 
- schvalovat  zprávu o činnosti, hospodaření a zprávu revizní komise za 

období od poslední členské schůze  
 

7.2. Výbor sdružení 
a) Je statutárním a výkonným orgánem sdružení voleným na období dvou let. 
b) Pravomoce a odpovědnost jednotlivých členů jsou upraveny organizačním 

řádem, který výbor vydá ihned po svém zvolení. 
c) Má odpovědnost za činnost a hospodaření sdružení 
d) Má lichý počet členů, nejméně však 3 členy a nejvíce 7 členů včetně předsedy 

a místopředsedy, kteří jsou členy výboru sdružení. Poklesne-li počet členů pod 
spodní hranici, provede členská schůze doplňující volbu. 

e) Člena výboru lze v průběhu volebního období z výboru sdružení odvolat pro 
neplnění  povinností vyplývajících z členství ve výboru sdružení. Člena výboru 
sdružení odvolává členská schůze na návrh výboru. 

f) K platnosti usnesení výboru sdružení je třeba nadpoloviční většina hlasů 
přítomných členů výboru sdružení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje při 
hlasování hlas předsedy. 

g) Výbor se schází dle potřeby nejméně 1 x za 3 měsíce. 
h) Do působnosti výboru patří : 

- svolávat členskou schůzi 
- zabezpečovat plnění úkolů vyplývajících ze stanov sdružení a z usnesení 

sdružení 
                        -     provádět kontrolu hospodaření účelových zařízení, tedy i sdružení 
                        -     schvalovat úpravy ceníku za sociální služby 

- předkládat členské schůzi zprávu o  činnosti a hospodaření 
- projednávat zprávy revizní komise 
- rozhodnout o provedení odborného auditu  
- vydávat vnitřní předpisy pro řízení a chod zřízených  účelových zařízení 

bez právní subjektivity 
                        -     jmenovat a odvolat ředitele účelových zařízení 

 
7.3. Předseda sdružení 

a) Je statutárním zástupcem sdružení  
b) Funkční období je shodné s funkčním  obdobím výboru 
c) Svolává výbor 



d) Předseda může odstoupit z funkce po podání písemného ohlášení, na základě 
čehož je  svolána členská schůze a po zabezpečení chodu a majetku sdružení tak, 
aby nedošlo ke škodám.  

              e)   Předseda může být odvolán ze své funkce při hrubém porušení povinností nebo    
                    pravomocí a odvolání schvaluje členská schůze. 

f)   Je povinen svolat do 30 dnů členskou schůzi v případě, že poklesne počet členů      
     výboru sdružení pod stanovami určený minimální počet.. 

 
 
7.4. Místopředseda sdružení 

a) Je statutárním zástupcem sdružení  
b) V případě nepřítomnosti nebo odstoupení předsedy přejímá jeho odpovědnost a 

pravomoce na nezbytně nutnou dobu  
c)  Funkční období místopředsedy je shodné s funkčním obdobím výboru 

              d)    Místopředseda může být odvolán ze své funkce při hrubém porušení povinností   
                     nebo pravomocí a odvolání schvaluje členská schůze. 
 
 
 

7.5. Revizní komise 
a) Kontrolním orgánem sdružení je revizní komise. 
b) Revizní komise se zabývá kontrolou činnosti a hospodaření sdružení a 

dodržováním obecně závazných předpisů a stanov sdružení podle schváleného 
plánu činnosti. 

c) Revizní komise má 3 členy volené členskou schůzí. Revizní komise si volí ze 
svého středu předsedu, který je odpovědný za její činnost. 

d) K platnosti usnesení revizní komise je třeba nadpoloviční většina hlasů 
přítomných členů komise. 

e) S výsledky revizí seznamuje výbor sdružení a navrhuje řešení. 
f) Předkládá plán kontrolní činnosti členské schůzi ke schválení. 
g) Seznamuje členskou schůzi se zprávou o své činnosti. 
h) Zástupce revizní komise má právo účastnit se každého jednání výboru sdružení 

bez práva hlasování. 
i) Rozhodne-li o tom členská schůze, může práci revizní komise vykonávat revizor 

v rozsahu práv a povinností RK. 
 

7.6.   Společná ustanovení pro volené orgány sdružení               
a)   Kolektivní volené orgány sdružení jednají a rozhodují na schůzích, na které musí   
      být zváni všichni jejich členové. Člen, který hlasuje musí být osobně přítomen a    
      nemůže se nechat zastoupit. 
b)  O každé schůzi orgánu musí být proveden zápis s jeho ověřením dalšího člena   
     orgánu. 
c)  Členství v revizní komisi  není slučitelné s členstvím ve výboru. Ve volených       
     orgánech sdružení je vyloučeno členství osob žijících jako osoby blízké (dle §   
     116 Obč. zákona).  
d)  Členové sdružení jsou povinni navenek zachovávat mlčenlivost o projednávaných  
     záležitostech v orgánech sdružení, které by mohly poškodit sdružení, a to až do  
     doby jejich konečného projednání v příslušném orgánu sdružení. 
                             

 



 
     Čl. 8 

Hospodaření a majetek sdružení 
8.1. Sdružení vyvíjí činnost a hospodaří tak, aby všechny své prostředky využilo k cíli, ke 

kterému bylo založeno. Zdrojem prostředků k činnosti sdružení jsou : 
- členské příspěvky 
- dary, dotace a další peněžité a nepeněžité vklady 
- výnosy z finančních prostředků sdružení uložených u peněžních ústavů 
- výnosy z majetku 
- vlastní hospodářská činnost podle platných zákonných norem 

8.2. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.  
 

      Čl. 9 
Zánik sdružení 

9.1. Zánik sdružení plně vychází ze znění příslušného zákona. 
9.2. O naložení s majetkem, závazky a pohledávkami rozhoduje členská schůze na návrh 

výborem pověřeného likvidátora.  
 
      Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 
10.1. Dnem přijetí těchto stanov se ruší platnost stanov přijatých na ustavující schůzi 

sdružení ze dne 23.10. 2001. 
10.2. Tyto stanovy schválila členská schůze dne 7.12.2010 
 
 
  


