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Spolek Ulice Plzeň 
Stanovy spolku 

 
Čl. I 

Preambule 
 

Občanské sdružení Ulice – Agentura sociální práce, o.s., IČ: 26596385, založené dle zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 
1. 1. 2014, považuje za spolek. 
 

Čl. II 
Název, sídlo a IČ spolku 

 
Název spolku zní: Spolek Ulice Plzeň (dále jen „spolek“). 
 
Sídlem spolku je Plzeň. 
 
Adresa sídla spolku ke dni přijetí tohoto nového úplného znění stanov zní: Zbrojnická 116/2, PSČ 301 00, 
Plzeň. Změna adresy sídla spolku v rámci Plzně je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím výboru 
spolku.  
 
IČ spolku: 26596385 
 

Čl. III 
Poslání spolku 

 
Posláním spolku je poskytovat sociální a zdravotní služby osobám ohroženým závislostí a poskytujícím 
komerční sexuální služby. Podílet se na vytváření odborného a legislativního rámce definování těchto 
služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v daném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví.  
 

Čl. IV 
Hlavní činnost (účel) spolku 

 
Činnost spolku směřuje k naplnění poslání popsaného v čl. III., coby společného zájmu jeho členů.  
 
Účelem spolku ve smyslu zákona jsou: 
 

a) provozování programů a zařízení pro osoby ohrožené sociální exkluzí se zřetelem na ohrožení 

návykovými látkami a poskytováním komerčních sexuálních služeb, 

b) praktická i teoretická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, 

c) výzkum a vzdělávání v oblasti adiktologie a v oblasti poskytování komerčních sexuálních služeb,  

d) pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k ochraně veřejného zdraví a 

prevenci ohrožení návykovými látkami a prevenci rizik plynoucích z poskytování komerčních 

sexuálních služeb, 

e) propagování aktivit spolku, informování veřejnosti a osvěta v ochraně veřejného zdraví ve vztahu 

k závislostem a komerčnímu zneužití, 

f) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, 

g) poskytování poradenské a konzultační činnosti, 

h) podílení se na tvorbě a připomínkování komunitních plánů, koncepčních materiálů a zákonů 

týkajících se osob závislých a komerčně zneužívaných, 
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i) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví, 

j) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy osob závislých a poskytujících komerční 

sexuální služby. 

 

Čl. V 
Členství ve spolku 

 
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá zletilá fyzická osoba bez rozdílu 

pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, etnicity a státní příslušnosti.  

 

2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární 

orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 

 

3. Žadatel o členství musí podat písemnou přihlášku a motivační dopis členské schůzi prostřednictvím 

jakéhokoliv jejího člena. Na nejbližší Členské schůzi proběhne osobní vstupní pohovor s žadatelem, na 

jehož základě Členská schůze rozhoduje o přijetí žadatele nadpoloviční většinou hlasů všech 

přítomných členů. 

 

4. Člen spolku má právo: 

 

a) podílet se na rozhodování Členské schůze hlasováním, 

b) volit ředitele spolku, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

d) podílet se na praktické činnosti spolku. 

 

5. Člen spolku má povinnost: 

 

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, 

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly 

v rozporu se zájmy spolku, 

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání Členské schůze spolku a přispívat ke zlepšení jeho práce. 

 

6. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy 

v tomto seznamu provádí ředitel či jím pověřená osoba při vzniku a zániku členství a dále při jakékoli 

změně podstatných údajů. 

 

7. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby: 

 

a) dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení 

členství na adresu spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno datum pozdější; 

b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého, případně zrušením člena-právnické osoby; 

c) vyloučením člena rozhodnutím Členské schůze nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných 

členů. Členství končí dnem doručení písemného rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku 

vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno datum pozdější. Za doručení písemné výpovědi 

členovi se bude považovat i případ, kdy písemná výpověď bude Členské schůzi vrácená jako 
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nedoručená. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje nebo 

ohrožuje cíle, principy a poslání spolku, nebo pro porušení členských povinností dle těchto stanov 

nebo interních předpisů spolku; 

d) zánikem spolku; 

e) rozhodnutím o přeměně spolku. 
 

Čl. VI 
Orgány spolku 

 
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 
 

a) členská schůze, 

b) statutární zástupci 

c) ředitel spolku  

d) výbor. 

 
Čl. VII 

Členská schůze 
 

1. Členská schůze je tvořena členy spolku. Členská schůze: 

 

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b) volí ředitele spolku a odvolává jej,  

c) schvaluje zprávu o činnosti a účetní závěrku spolku za předcházející rok,  

d) schvaluje návrh rozpočtu na následující období, 

e) schvaluje výborem navržený strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, případné změny v 

něm 

f) přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení členů spolku, 

g) disponuje s nemovitým majetkem spolku, 

h) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 

i) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích, 

j) rozhoduje o vzniku a zániku, případně významné proměně programů a zdrojů financování, 

k) rozhoduje o zániku nebo přeměně spolku. 

 

2. Zasedání členské schůze je svoláváno e-mailem minimálně jedním členem Členské schůze podle 

potřeby, nejméně však jednou ročně. K platnému svolání schůze však postačí zveřejnění pozvánky na 

internetových stránkách spolku nejméně 15 dnů před jejím konáním. 

 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň dvě třetiny všech členů spolku. 

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen má při rozhodování 

jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.  V případě rovnosti hlasů však rozhoduje hlas ředitele spolku. 

Hlasování je možné formou Per rollam. 

 

4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při svolání členské schůze, lze rozhodnout jen se 

souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku. 
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5. Zápis o rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený 

zapisovatel. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. 

 
Čl. VIII 

 
Statutární orgán 

 

1. Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech. 
2. Statutární orgán Spolku Ulice Plzeň je kolektivní a tvoří jej dva členové. Ředitel spolku a další člen 

spolku, který je volený Členskou schůzí. 

3. Spolek zastupují oba členové Statutárního orgánu samostatně. 

 
 

Čl. IX 
 

Ředitel 
 

1. Je statutární zástupcem spolku. 

2. Je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, 

s výjimkou majetku nemovitého. Ředitel spolku je volen členskou schůzí, jeho opětovné zvolení je 

možné. Funkční období je tříleté. Vedoucí programů jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem spolku bez 

časového omezení.  

3. K právním jednáním s hodnotou vyšší než 100 tisíc Kč včetně DPH je však třeba předchozího souhlasu 

výboru spolku. Hodnota právního jednání, jehož předmětem je opakované plnění, se posuzuje za celou 

dobu trvání smlouvy, u smlouvy na dobu neurčitou pak za 12 měsíců.  

 
 

Čl. X 
 

Výbor 
 

1. Výbor se skládá z vedoucích programů a ředitele spolku.  

 

2. Výbor je povinen: 

 

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, archivovat veškeré zápisy ze zasedání 

členské schůze, 

c) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl 

být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu, 

d) přezkoumávat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Členské schůze 

spolu s ředitelem, 

e) schvalovat v souladu s těmito stanovami interní organizační normy spolku 

f) výbor rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 
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Čl. XI 
Způsob majetkového vypořádání při zrušení spolku 

 
V případě zrušení spolku bude jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu 
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 
 
 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

 
Toto nové úplné znění stanov spolku nabývá účinnosti dnem 1. května 2019. Tímto dnem rovněž 
nahrazuje všechna znění předchozí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne 15. dubna. 2019                                                                             ……………………………………………………. 
                                                                                                                                                                    ředitel spolku 
 


