Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD
Stanovy spolku
čl. 1
Název, forma, sídlo
(1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen „CAPARD “) je právnickou
osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
(2) Anglický ekvivalent jména spolku: Czech asociation for active children development
(3) CAPARD sídlí na adrese Těšnov 1744/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, Česká republika.
čl. 2
Účel spolku
Účelem je sdružování odborné i laické veřejnosti s cílem šíření dostupných vědeckých informací
v oblasti správného fyziologického vývoje dětí. Propagování různorodých aktivit vedoucích
k povzbuzování a maximální podpoře rozvoje vrozeného dětského potenciálu.
čl. 3
Hlavní činnost
Hlavní činností tohoto spolku je:
a. sdružování odborníků jak z různých oblastí medicíny, vzdělávání a výchovy
dětí, veřejného zdraví, státní a místní správy, tak i laiků zabývajících se a působících v
oblasti rozvoje dětí ve věkové kategorii 0-12 let,
b. sdružování organizací a firem, které podporují rozvoj dětí nebo se přímo svou činností
aktivně podílejí na rozvoji dětí v této věkové kategorii a zajišťovat jejich vzájemnou
spolupráci s laickou i odbornou veřejností,
c. spolupráce s institucemi a orgány státní správy ve věcech dotýkajících se předmětu
činnosti asociace,
d. pravidelné přinášení nových poznatků z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání dětí, které
formují aktivity vedoucí k rozvoji dětí a další šíření těchto informací, tak aby se dostaly
mezi širokou veřejnost,
e. podílení se na vědecké činnosti a spolupráce s vědeckými institucemi v této oblasti,
f. pořádání oblastních seminářů s cílem informovat veřejnost o možnostech aktivního
rozvoje dětí,

g. 1x ročně uspořádat celorepublikovou konferenci na téma Aktivní rozvoj dětí zacílenou
na pedagogy, lektory, rodiče a ostatní, kteří pracují s dětmi (ve věkové kategorii 0-12 ) a
podílí se na jejich vzdělávání a poté publikovat závěry konference,
h. spolupráce s dalšími organizacemi podobného zaměření na národní i mezinárodní
úrovni.
čl. 4
Členství
(1) Členství v CAPARD je dobrovolné. Členem se může stát fyzická osoba starší 18let nebo
právnická osoba, která souhlasí se stanovami CAPARD a dodržuje usnesení orgánů CAPARD.
(2) Členem se stává zájemce po schválení přihlášky Výborem CAPARD, který zároveň rozhodne,
zda se přijatý člen stává řádným, nebo aktivním členem.
(3) Členství zaniká vystoupením, úmrtím či vyloučením člena usnesením Výborem CAPARD.
Výbor člena vyloučí zejména pro neplnění povinností člena, závažné porušení stanov, poškození
dobrého jména CAPARD či nezaplacení členského příspěvku. Člen bude o vyloučení a jeho
důvodech vyrozuměn. Proti rozhodnutí Výboru se lze odvolat k členské schůzi. Členství také
zaniká zánikem spolku.
(4) Výbor CAPARD může rozhodnout o udělení čestného členství. Čestný člen má všechna práva
řádného člena CAPARD a je osvobozen od povinnosti platit členské příspěvky.
(5) Řádný člen se může stát aktivním členem, pokud se aktivně podílí na činnosti spolku. Tuto
změnu musí vždy odsouhlasit Výbor CAPARD.
(6) Členské příspěvky jsou určovány Výborem CAPARD. Členský příspěvek může být řádnému i
aktivními členovi na základě rozhodnutí Výboru CAPARDodpuštěn, např. v případě publikování
odborného článku pod jménem spolku, za výkon funkce ve Výboru CAPARD, či za jiné přispění
k činnosti spolku.
(7) Spolek vede seznam členů v elektronické podobě.
čl. 5
Práva a povinnosti členů
(1) Řádný člen spolku má právo:
a. dostávat informace o CAPARD a poznatcích, které přináší,
b. účastnit se akcí pořádaných a spolupořádaných CAPARD,
c. podávat návrhy a připomínky,

d. užívat vhodně logo CAPARD,
e. hlasovat na zasedání členské schůze a volit do orgánů CAPARD,
f. podílet se na rozhodování orgánů CAPARD.
(2) Řádný člen spolku má povinnost:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dodržovat stanovy CAPARD,
aktivně hájit zájmy spolku,
nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
zaplatit členské příspěvky do 31.března kalendářního roku,
plnit úkoly dané orgány CAPARD,
účastnit se členské schůze, neomluví-li se řádně a včas Výboru CAPARD.

(3) Na aktivního člena se vztahují stejná práva a povinnosti jako na člena řádného. Aktivní člen
má navíc právo být volen do orgánů CAPARD.
(4) Na čestného člena se vztahují stejná práva a povinnosti jako na řádného člena s výjimkou čl.5
odst. 2 písm. d).
čl. 6
Orgány CAPARD
(1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
(2) Statutární orgánem spolku je Výbor.
čl. 7
Členská schůze
(1) Členská schůze se koná jedenkrát do roka. Její zasedání svolává Výbor. Ten vyrozumí členy o
jejím konání nejméně třicet dnů předem.
(2) Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny aktivních členů spolku.
Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů v době usnášení. Každý
člen má jeden hlas.
(3) Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu a výši členských příspěvků, plán činnosti, volí a
odvolává členy Výboru, rozhoduje o změnách stanov, hodnotí činnost dalších orgánů spolku i
jejích členů a rozhoduje o zániku CAPARD.

čl. 8
Výbor
(1) Výbor je tvořen alespoň třemi členy. Je volen členskou schůzí nadpoloviční většinou hlasů
všech přítomných členů. Funkční období je sedmileté.
(2) Výbor si zvolí svého předsedu a dva místopředsedy. Funkce si stanoví členové Výboru po
svém zvolení členskou schůzí. Členové Výboru jednají při zastupování spolku společně.
(3) Členství ve Výboru zaniká smrtí, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena
voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností. Při předčasném ukončení
výkonu funkce či odvolání členů Výboru, doplní počet svých členů z členské základny CAPARD.
(4) Výbor organizuje akce spolku, sestavuje rozpočet a zodpovídá za jeho plnění, přijímá a
eviduje členy CAPARD, navrhuje změny stanov, výši členských příspěvků a plán činnosti.
(5) Výbor CAPARD je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li o to písemně
alespoň jedna třetina členů CAPARD, a to nejpozději do tří měsíců po obdržení takové žádosti.
čl. 9
Hospodaření spolku
(1) CAPARD hospodaří dle ročního rozpočtu, který sestavuje Výbor a schvaluje členská schůze.
(2) Příjmy CAPARD tvoří členské příspěvky, sponzorské dary a jiné legální zdroje plynoucí z
naplňování poslání CAPARD.
(3) Výdaje CAPARD jsou finanční prostředky k zajištění činnosti a cílů CAPARD.
(4) Výsledky hospodaření a plnění rozpočtu jsou přístupné členům CAPARD a dalším subjektům,
které se podílí na hospodaření CAPARD.
čl. 10
Zánik spolku
CAPARD zanikne rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku s likvidací. Ta také rozhodne, jak
bude naloženo s majetkem spolku.

čl. 11
Závěrečná ustanovení
(1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
(2) Tyto stanovy byly schváleny zakladateli v Praze dne 24.10. 2014. Účinnosti nabývají dnem
zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

