Stanovy Akademie nadání, z.s.
Preambule
Spolek se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi
s handicapem a jejich rodinami.
Spolek je organizačně i jinak nezávislý na státních orgánech, politických stranách, církvích,
jiných spolcích a občanských iniciativách. Spolupracuje však s nimi při uskutečňování
společných záměrů a prosazování společných zájmů.
Čl. I
Název a sídlo spolku
1. Název spolku: Akademie nadání, z.s. (dále jen „spolek“)
2. Zkratka: ANA
3. Sídlo: Plzeň, Jiráskovo náměstí 274/31, PSČ 326 00
Čl. II
Účel spolku
Posláním ANA je setkávání nadaných a dvakrát výjimečných dětí i dospělých a jejich
začlenění do společnosti.
Zvláštní pozornost je věnována podpoře rodin mimořádně nadaných dětí a dětí tzv. dvakrát
výjimečných, tj. nadaných dětí s určitým handicapem, které považujeme za nejvíce ohroženou
skupinu.
Účelem spolku je umožnit všem dětem, dospívajícím i dospělým s handicapem, jejich
rodinám a všem zúčastněným osobám společné setkávání, vzájemnou komunikaci a výměnu
zkušeností a informací. Dále zprostředkovat této skupině lidí péči a podporu, aby se mohli
osobnostně rozvíjet a vzdělávat adekvátně individuálním schopnostem, potřebám i omezením.
Důraz je také kladen na zprostředkování kvalitní diagnostiky, odborného poradenství
a podpory rodině i školským zařízením, zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti.
Čl. III
Členství
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let bez dalšího omezení věku,
pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo
společenství, která souhlasí s těmito stanovami.
2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství.
3. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku. Podmínkou členství
je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce.
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením ročního příspěvku.
5. Členství zaniká
a) písemným oznámením člena (členství zaniká dnem jeho doručení radě sdružení),
b) úmrtím člena,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí rady,
d) zánikem spolku.
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Čl. IV
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku je oprávněn zejména:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) volit do orgánů spolku a být volen do orgánů spolku,
c) vyjadřovat se k činnosti spolku; ke svým připomínkám, stížnostem a návrhům si vyžádat
stanovisko orgánů spolku,
d) nahlížet do zápisů z valných hromad a rad, jejich rozhodnutí a dalších materiálů
souvisejících s činností spolku, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
2. Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy na každý běžný rok
trvání členství.
Čl. V
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) rada, jako nejvyšší orgán spolku,
b) předseda a místopředseda, jako statutární orgány spolku,
c) valná hromada, jako další orgán spolku.
2. Kdo přijme funkci v radě spolku, je povinen ji vykonávat s péčí řádného hospodáře.
Čl. VI
Rada spolku
1. Rada spolku je nejvyšším a výkonným orgánem spolku, který plní úkoly vyplývající ze
stanov a dále úkoly uložené nebo schválené valnou hromadou. Za svou činnost odpovídá
valné hromadě spolku.
2. Rada má nejméně 3 členy.
3. Radu svolává předseda nebo místopředseda.
4. Rada spolku zejména:
a) volí ze svého středu a odvolává předsedu a místopředsedu spolku,
b) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
c) schvaluje vnitřní předpisy,
d) rozhoduje o přijetí za člena spolku a o jeho vyloučení,
e) rozhoduje o změnách stanov spolku,
f) schvaluje roční účetní závěrky,
g) schvaluje výroční zprávu spolku.
5. Rada je schopna usnášení, je-li přítomna více jak polovina jejích členů. Rada rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů.
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Čl. VII
Předseda a místopředseda spolku
1. Předseda a místopředseda spolku jsou individuálními statutárními orgány spolku.
2. Předsednictví i místopředsednictví začíná dnem zvolení radou do funkce, funkční období je
5 let.
3. Předseda nebo místopředseda jednají jménem spolku, zastupují jej navenek a rozhodují
v záležitostech fungování spolku. Každý z nich je oprávněn jednat samostatně.
4. Předseda nebo místopředseda činí veškeré právní jednání a úkony a podepisují smlouvy
a dohody za spolek. Dále pověřují plnou mocí osoby k jednání jménem spolku.
5. Předseda je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7 dnů po zániku
funkce předsedy je předat místopředsedovi a, pokud to není možné, tak jinému členu spolku,
o čemž se vyhotoví písemný zápis.
6. Pro platnost rozhodnutí o zcizení či zatížení nemovitostí spolku se vyžaduje souhlas rady.
Pro platnost rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 70.000,- Kč
z účtu či pokladny spolku je vyžadován souhlas rady.
7. Předseda nebo místopředseda zejména:
a) navrhuje vnitřní předpisy spolku,
b) spravuje majetek spolku,
c) svolává a vede valnou hromadu,
d) podává valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření,
e) koordinuje činnost spolku.
8. Předsednictví nebo místopředsednictví končí dnem odvolání radou, dohodou, úmrtím
předsedy nebo místopředsedy, zánikem spolku, zvolením nového předsedy nebo
místopředsedy.
Čl. VIII
Valná hromada
1. Valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku, je dalším orgánem spolku.
2. Valná hromada zejména:
a) volí na dobu 5 let radu spolku,
b) odvolává radu spolku,
c) rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem,
d) rozhoduje o výši členského příspěvku.
3. Valnou hromadu svolává rada spolku dle potřeby. Rada svolá valnou hromadu vždy, když
o to požádá nejméně třetina členů spolku.
4. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
spolku. Hlasovací právo členů je rovné. O zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jiným
spolkem rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů, v ostatních
věcech nadpoloviční většinou přítomných členů.

strana 3 ze 4

Čl. IX
Zásady hospodaření
1. Spolek není založen za účelem provozování podnikání či jiné výdělečné činnosti. Dotace,
dary a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby)
vynaloží ve prospěch účelu spolku.
2. Další příjmy spolek získává z vedlejších hospodářských činností, které spočívají v podpoře
hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
Čl. X
Zánik spolku
1. Spolek zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady,
b) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně rada o způsobu
majetkového vypořádání.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na
poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují účel spolku. Při jmenování
přebírají tito jmenovací listinu čestného člena spolku.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou.
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