
S T A N O V Y 
Alfa Human Service, z.s. (ve zkratce Alfa H.S., z.s.) 

 

Alfa Human Service, z.s.  se hlásí k principům sociálního podnikání, zvláště v oblastech: 
a. Regionální prospěšnosti a místního rozvoje (působnost v místě sídla, 

spolupráce s obcí apod.) 
b. Integrace (sociálně znevýhodněné osoby, programy pro VŠ studenty na zvýšení 

jejich praxe, matky s péčí o děti, senioři) 
c. Ochrana životního prostředí (přihlášení k ekologickým principům) 

 
 
I. 
Základní ustanovení 
 
Spolek s názvem Alfa Human Service, z.s., ve zkratce Alfa H.S., z.s., 
(dále jen „AHS“) 
 je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří se podílejí na poskytování sociálních a 
návazných služeb a dalších činností v rozsahu hlavní a vedlejší činnosti AHS definovaných 
v těchto stanovách. 
Sídlem AHS  je Praha 3, Na Vrcholu 25/2595, PSČ 130 00. 
AHS bylo přiděleno IČ: 70863059. 
 
II. 
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 
 
1. Základním účelem a hlavní činností AHS je: 

a) Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
pečujícím osobám a seniorům.  
b) Poskytování služeb návazných na sociální služby osobám, které poskytují své služby 
osobám blízkým. 
c) Poskytování vzdělávacích služeb a poradenství pečujícím osobám, odborníkům, 
seniorům. Vzdělávání doplňují služby: supervize, koučování, facilitace, 
psychoterapeutické, ergoterapeutické a sociální poradenství.  
d) Práce s dětmi, dospělými a seniory prostřednictvím strukturovaných programů 
zaměřených na rehabilitaci, nácvik, vzdělávání nebo volnočasové aktivity. 
e) Provozování informačních systémů, které jsou určeny pečujícím osobám a 
odborníkům. 
f) Pořádání odborných konferencí, worskhopů, kurzů, výcviků pro definované cílové 
skupiny a odborníky. 
g) Práce s dětmi v dětských skupinách poskytovaných podle zákona č. 247/2014 Sb. ¨ 
 

 
2.  AHS může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání v oblasti: 
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,  
 



III. 
1. Orgány AHS 
 
Orgány  AHS jsou: 
a) valná hromada jako orgán nejvyšší, 
b) představenstvo jako orgán statutární, 
c) kontrolní komise jako orgán kontrolní. 
 
2. Valná hromada. 

2.1 Valnou hromadu svolává představenstvo jedenkrát za rok. Mimo takto stanovenou 
periodicitu svolává představenstvo valnou hromadu 

a) na žádost alespoň 1/3 řádných členů spolku 

b) pokládá-li to za nezbytné;k platnosti takového rozhodnutí stačí většina přítomných 
členů představenstva 

c) uloží-li mu to valná hromada 
 

2.2  Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům,  a to buď na adresu bydliště/sídla 
 nebo na elektronickou adresu, kterou AHS zanechali. 
 
2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání 

valné hromady. 
 
2.4.  Pozvánka musí být zaslána nejméně 7 dní před konáním zasedání valné hromady. 

2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. 

2.6. Do působnosti valné hromady náleží: 

-schvalovat  a měnit stanovy 

-volit a odvolávat představenstvo 

-schvalovat roční účetní uzávěrku 

2.7. Do působnosti valné hromady dále náleží vše, co si svým právoplatným rozhodnutím do 
působnosti sama svěří. 

 

2.8. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné třetiny řádných členů s 
hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 
alespoň jedna třetina řádných členů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada 
usnášeníschopná v počtu přítomných. 



2.9. Pokud není stanovami pro konkrétní případ výslovně stanoveno jinak, že valná hromada 
rozhoduje prostou většinou přítomných řádných členů s hlasem rozhodujícím, a to 
aklamací. 

 

2.10. O změně Stanov a zrušení spolku rozhoduje valná hromada 3/5 většinou přítomných 
řádných členů s hlasem rozhodujícím. 

2.11. O závěrech a rozhodnutích valné hromady bezprostředně po jejím skončení vyhotoví 
osoba zvolená valnou hromadou na začátku schůze jako zapisovatel zápis, který 
podepíší všichni přítomní členové představenstva. Zápis je uložen u předsedy 
představenstva, který poskytne členům spolku na požádání jeho kopii. 

 

3. Představenstvo. 

3.1 Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou z řad řádných členů na funkční 
období pěti let. K zvolení je zapotřebí souhlasu prosté většiny členů přítomných na valné 
hromadě. Funkční období člena představenstva však neskončí dříve, než je zvolen nový 
člen představenstva.  

3.2 Představenstvo je statutárním orgánem AHS. Navenek za představenstvo jedná a 
podepisuje jménem AHS ve všech věcech kterýkoli člen představenstva samostatně. 

3.3 Představenstvo AHS dále zejména: 

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a 
 opatření k jejich realizaci, 

b) organizuje, řídí činnost a zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti AHS 
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy AHS,  
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, 
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku AHS, 
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov, 
i) vypracovává roční finanční plány AHS 
 

Do působnosti představenstva dále náleží: 

-vše, co je Stanovami přímo představenstvu svěřeno 

-vše, co Stanovami nebo usnesením valné hromady není svěřeno jiným orgánům. 

3.4 Představenstvo má 3 členy, kteří ze svého středu volí předsedu a místopředsedu 
představenstva.  

3.5  Zasedání představenstva se koná podle potřeby a svolává ho předseda nebo 
místopředseda představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň 
nadpoloviční většina jeho členů. 



 

3.6 Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných, pokud Stanovy v 
jednotlivých případech nestanoví jinak. 

4. Kontrolní komise 
 
4.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti AHS řádně vedeny a vykonává-li AHS 

činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy 
AHS. 

 
4.2  Kontrolní komise má tři členy. 
 
4.3  Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena 
 představenstva, ani s výkonem funkce likvidátora  
 
4.4. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté. 
 
4.5. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu 
 k orgánům AHS. 
 
4.6. Kontrolu činnosti AHS provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného 

podnětu ze strany ostatních orgánů AHS či členů AHS. V rozsahu působnosti kontrolní 
komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních 
orgánů AHS či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti. 

 
4.7. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 
 a) kontrola hospodaření AHS, 
 b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze 

státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, evropských fondů nebo jiných zdrojů, 
 
4. 8.  Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu 

představenstvo a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. 
 
 
IV. 
Členství 
 
A) Druhy členství  
 
1. Členství v AHS může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena 

rozdílná členská práva a povinnosti. 
 
2. Členství se rozlišuje na: 
a) řádné 
b) přidružené 
c) čestné 
 



3. Řádným členem AHS se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo 
právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností AHS a hodlá se podílet na 
naplňování společných zájmů s ostatními členy AHS. 

 
4. O přijetí za řádného člena rozhoduje představenstvo na základě podané písemné 
 přihlášky zájemce o řádné členství. Představenstvo blíže stanoví obsah přihlášky a způsob 

jejího podání.  
 
5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se 

z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem přispívat k 
naplnění účelu AHS, podílet se na činnosti AHS,  nebo čerpat služby AHS poskytované. 

 
6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje představenstvo na základě žádosti zájemce 
 o přidružené členství. 
 
7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností 

dlouhodobě a významně podílela na činnosti AHS, nebo která dosáhla výjimečného 
úspěchu v oblasti působnosti AHS. 

 
8. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba 

souhlasu osoby, které má být uděleno. 
 
9. AHS vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí představenstvo, 

které také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či 
vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich představenstvo prokazatelně 
dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení 
seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví vnitřním předpisem 
představenstvo. 

 

10. Údaje o členech AHS mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní 
správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací 
či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v 
AHS podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu 
členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

 
11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od AHS na jeho náklad potvrzení 

s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto 
údaje byly vymazány. 

 
B) Členská práva a povinnosti 
 
1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství. 
 
2. Členská práva, která přísluší všem členům: 
a) účastnit se spolkové činnosti AHS, 
b) být informován o činnosti AHS, 
c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za 
 předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství, 
d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti AHS, 



e) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov, 
f) ukončit kdykoli své členství. 
 
3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům: 
a) podílet se na řízení AHS, 
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích,  
c) volit a být volen do všech volených orgánů AHS za podmínek těchto stanov;   
 
4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové: 
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti AHS, 
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy AHS, 
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů AHS, 
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží AHS k zabezpečení jeho činnosti, jakož i 
 usilovat o dobré jméno AHS. 
e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související 

s příslušným členstvím a činností v AHS, pokud o tom příslušný orgán AHS podle stanov 
rozhodla. 

 
 
5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové: 
a) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen. 
b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích 
 
C) Zánik členství 
 
1. Členství v AHS zaniká: 
a) vystoupením člena, 
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek 

nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho 
zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn, 

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních 
 předpisů AHS, usnesení a rozhodnutí orgánů AHS  nebo jiných členských povinností, 
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, 
e) zánikem AHS bez právního nástupce. 
 
D) Zánik členství vyloučením: 
 
O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje představenstvo.  
Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho 
bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou AHS 
poskytl. 
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto 
rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá 
vyloučený člen v písemné podobě představenstvu, které je povinno návrh předložit valné 
hromadě. 
Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o 
vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. 
 
 
V.  



Majetek a hospodaření 
 

1. Zdrojem majetku AHS jsou zejména: 
a) členské příspěvky, jejichž výši stanoví valná hromada, 
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, 
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména poplatky 

účastníků akcí pořádaných AHS, 
d) příjmy z publikační činnosti, 
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty 

apod. 
f) dary a jiné příjmy 

 
2. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho 

nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje představenstvo. O 
veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje 
valná hromada. 

 
3. Všechny příjmy budou využívány pouze pro dosahování stanoveného účelu spolku. 

 
4. AHS ručí za závazky  AHS celým svým majetkem. Osobní ručení členů AHS nevzniká. 
 
5. Představenstvo určí osobu, kterou pověří správou majetku AHS, resp. zajistí vedení 

evidence hospodaření  AHS v souladu s obecně závaznými předpisy. 
 
6. Hospodářským rokem je rok kalendářní. 
 
7. Bližší zásady hospodaření s majetkem AHS může upravit vnitřní předpis. Vnitřní 

předpis 
8. může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské 

činnosti. 
 
 
VI. 
Doba trvání spolku a zánik spolku 
 
1. AHS se zakládá na dobu neurčitou. 

 
2. AHS může být zrušena pouze na základě rozhodnutí valné hromady nebo rozhodnutím 

soudu. 
 

3. Při zrušení AHS s likvidací zpeněží likvidátor likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, 
v jakém to bude pro splnění dluhů AHS nezbytné. 
 

4. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným 
cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným 
účelu a statusu AHS.  
 

5. Jestliže AHS obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného 



rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle 
rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. 

 

 

 

Tyto stanovy byly řádně schváleny valnou hromadou Alfa Human Service, z.s. dne  
8.6.2015. 

 

Za správnost: Mgr. Petra Adámková, člen představenstva  

 

 


