S TAN O VY
Společenství harmonie těla a ducha z. s.
Základní

ustanovení
čl. 1
Společenství harmonie těla a ducha z. s. /dále jen SHTD/ je dobrovolným sdružením dětí a mládeže
v České republice zajímajících se o upevňování tělesného a duševního zdraví, výchovu a vzdělání a
harmonický biopsychosociální vývoj jedince.
Členy SHTD mohou být občané ČR a právnické osoby se sídlem v ČR, jestliže souhlasí s
programem a činností SHTD a projeví vůli stát se členem spolku.
čl. 2
1. SHTD bylo založeno jako občanské sdružení v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.o sdružování
občanů a účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 1. 1. 2014 se považuje za spolek
ve smyslu ust. § 118 a násl. tohoto zákona.
2. SHTD je samostatná právnická osoba s možností vlastního přidruženého členství v jiném spolku,
jakož i s možností jiné spolky přijímat za své členy nebo s nimi spolupracovat. SHTD tvoří vlastní
organizační strukturu dle potřeb. Základním organizační jednotkou jsou místní kluby. Místní klub
není samostatnou právnickou osobou, pouze organizační jednotkou spolku.
čl.3
Sídlem SHTD je Praha.
P o s l á n í (účel) spolku
čl. 1
Posláním SHTD je vést své členy i neorganizované jedince prostřednictvím různých forem
působení, činností a aktivit k soustavné péči o zdraví, jednotu těla a ducha a harmonický vývoj
člověka a integrovat handicapované jedince do přirozené komunity jejich vrstevníků. SHTD pečuje
o populaci dětí a mládeže, zdravotně a sociálně handicapované a další marginální skupiny, jako jsou
národnostní menšiny, osoby v náhradní rodinné a výchovné péči, sociálně vyloučení aj.
čl. 2
K tomuto účelu navazuje kontakty s podobnými mezinárodními organizacemi, sleduje a rozvíjí
světové trendy vývoje těchto aktivit např. wellness, zpracovává metodické materiály, organizuje
školení, kulturní a jiné společenské akce apod.
Organizační struktura
čl. 1
Nejvyšším orgánem SHTD je celostátní konference. Celostátní konference určuje hlavní zaměření
činnosti spolku, volí předsednictvo spolku a rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho
přeměně. V ostatních záležitostech rozhoduje a řídí činnost spolku předsednictvo SHTD volené
celostátní konferencí. Celostátní konference může členy předsednictva odvolat z funkce.
Předsednictvo má 5 – 9 členů. Předsednictvo zejména rozhoduje o změně stanov, vypracovává a
realizuje střednědobé a krátkodobé plány činnosti spolku na další období v souladu s rozhodnutím
celostátní konference o hlavním zaměření činnosti spolku, hospodaří s majetkem spolku a schvaluje
výsledek hospodaření, hodnotí činnost dalších orgánů spolku a jejich členů, vydává vnitřní předpisy
spolku. Svolání celostátní konference a volba předsednictva se uskutečňuje na základě podnětu
úřadujícího předsednictva nejpozději do sedmi let od minulého zasedání celostátní konference a
volby předsednictva. V případě, že úřadující předsednictvo nesvolá celostátní konferenci do šesti a
půl roku ode dne konání minulého zasedání celostátní konference je oprávněn svolat celostátní
konferenci kterýkoliv z členů spolku na náklady spolku. O svolání celostátní konference jsou
členové informováni prostřednictvím pozvánky zaslané nejméně třicet dnů před jejím plánovaným
konáním.

čl. 2
Statutárním orgánem SHTD je předseda. Předsedu volí, popř. i odvolává předsednictvo. Do funkce
předsedy může být zvolen pouze člen předsednictva. Funkce předsedy vzniká zvolením a zaniká
odstoupením, odvoláním, zánikem členství ve spolku a zvolením nového předsedy. Funkční období
předsedy není časově omezené. Předseda jedná za spolek samostatně.
čl. 3
V případě potřeby zřizuje SHTD místní kluby. O zřízení, zrušení a dalších záležitostech místních
klubů rozhoduje předsednictvo. O zřízení místního klubu rozhoduje předsednictvo na základě
žádosti, alespoň šesti fyzických osob, z nichž alespoň jedna musí být starší 18 ti let a plně
svéprávná.
čl. 4
Předsednictvo SHTD řídí činnost místních klubů, vydává metodické pokyny pro činnost,
zabezpečuje hospodaření, registruje místní členy a kluby, pořádá centrální akce apod.
čl. 5
Členové místního klubu volí mezi sebou předsedu místního klubu (dále jen „předseda klubu“).
Funkční období předsedy klubu je sedmileté. Po celou dobu funkčního období předseda plně
zodpovídá za činnost místního klubu a jedná za místní klub. Předsedou místního klubu se může stát
pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 ti let.
čl. 6
Místní kluby si mohou volit koordinační štáby pro určité oblasti /město, spádová oblast, region
atd./.
Členství
čl. 1
Členství v SHTD se dělí na členství v místním klubu a volné členství.
čl. 2
Členem klubu SHTD se stává osoba uvedená v čl. 1 základních ustanovení na základě registrování
přihlášky předsednictvem spolku.
čl. 3
Člen SHTD je povinen jednat v souladu se stanovami, platit členské příspěvky a dbát o dobré jméno
SHTD.
čl. 4
Členství zaniká vystoupením člena ze spolku nebo jeho vyloučením ze spolku pro neplnění
povinností člena SHTD.
čl. 5
Člen má právo účastnit se veškeré činnosti SHTD a jeho akcí. Člen spolku starší osmnácti (18) let
má právo volit a být volen do orgánů místního klubu a po 2 letech členství ve spolku má rovněž
právo volit a být volen do předsednictva SHTD.
Zásady

hospodaření
čl. 1
SHTD je právnickou osobou. O získaných finančních prostředcích a majetku rozhoduje
předsednictvo, které s nimi hospodaří na základě rozpočtu, zřizuje účty u peněžních ústavů, má
vlastní razítko a tiskopisy. Místní kluby sestavují rozpočty akcí, které pořádají, zasílají je
předsednictvu, které jim přidělí prostředky.
čl. 2
Zdrojem příjmů jsou:
 členské příspěvky a ostatní poplatky členů stanovené předsednictvem SHTD
 dotace
 příjmy z vlastní propagační, tělovýchovné, edukační, společenské a další činnosti
 dary, subvence a příspěvky od jednotlivců, organizací a nadací aj.
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čl. 3
Příjmy SHTD se užívají k zabezpečení činnosti SHTD, včetně správy spolku.
Kontrolní a revizní činnost
čl. 1
Za kontrolu a dodržování stanov SHTD a správnost hospodaření zodpovídají předsedové klubů a
předseda předsednictva.
čl. 2
Ke kontrole hospodaření jsou voleny „ad hoc“ orgány, revizoři nebo revizní komise, které mají
poradní hlas na jednání orgánů klubu a předsednictva. Členy „ad hoc“ kontrolních orgánů volí
předsednictvo. Předseda předsednictva, jakožto statutární orgán spolku, nemá v této záležitosti
hlasovací právo a nemůže se stát členem jakéhokoliv kontrolního orgánu v rámci spolku.
Závěrečná ustanovení
čl. 1
Místní klub zaniká dnem poklesu počtu členů klubu pod 6 osob. Předseda místního klubu je
povinen o tom informovat předsednictvo SHTD do 1 měsíce. Zánikem místního klubu nezaniká
členství jednotlivců, kteří byli členy místního klubu, tito se mohou stát členy jiného místního klubu
nebo mít členství volné.
čl. 2
SHTD se zrušuje rozhodnutím celostátní konference nebo dnem, kdy počet členů SHTD klesne pod
3. O naložení s likvidačním zůstatkem rozhoduje předsednictvo. Likvidátora jmenuje celostátní
konference zároveň s rozhodnutím o zrušení spolku a nerozhodne-li, je do funkce likvidátora
jmenován předseda předsednictva dnem zrušení SHTD.
čl. 3
O změnách stanov SHTD rozhoduje předsednictvo.
V Praze dne 10. prosince 2016
PaedDr Vladimír Bílek
předseda předsednictva
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