
 

 

STANOVY 

 

ČLÁNEK 1. 

Název:   ARPČR rané péče České republiky, z. s.  

Zkratka: ARPČR 

Sídlo:   Vlachova 1502/20, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 

Forma:   zapsaný spolek 

 

ČLÁNEK 2. 

Účel 

ARPČR rané péče České republiky, z. s. (dále jen „ARPČR“) sdružuje a podporuje organizace 

poskytující sociální službu raná péče. ARPČR prosazuje a kultivuje obor raná péče.  

 

Účel ARPČR je:  

a. sledování, podpora a zvyšování kvality sociální služby raná péče, 

b. prezentace oboru i služby raná péče, 

c. prosazování oboru raná péče, 

d. hájení zájmů pracovišť rané péče i jejich pracovníků, 

e. podpora odborného růstu pracovníků v rané péči. 

 

ČLÁNEK 3. 

Činnosti 

 

Hlavní činností ARPČR je:  

a. zajištění platformy pro efektivní a dobrou spolupráci jednotlivých pracovišť,  

b. poskytování vzájemné odborné podpory,  

c. zjišťování kvality poskytované služby raná péče,  

d. udělování garance kvality při splnění podmínek,  

e. odborná a publikační činnost,  

f. šíření informací směrem k odborné a laické veřejnosti,   

g. odborné vzdělávání pracovníků v rané péči, 

h. mezinárodní spolupráce. 

 

ČLÁNEK 4. 

Členství  

1. Členství s garancí kvality – Členství v ARPČR vzniká na základě písemné žádosti na daném 

formuláři. Členem se stává pracoviště poskytující řádně registrovanou sociální službu raná péče, 

které se stalo držitelem garance kvality ze strany ARPČR.  

a. Práva členství s garancí kvality:  

i. účastnit se setkání a aktivit ARPČR,  

ii. účastnit se Valného shromáždění,  

iii. volit členy orgánů ARPČR a být do nich volen 

iv. podílet se aktivně na uskutečňování cílů ARPČR,  

v. podávat podněty a návrhy.  

b. Povinnosti členství s garancí kvality:  



 

 

i. dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku,  

ii. jednat ve shodě s cíli ARPČR,  

iii. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,  

iv. platit členské příspěvky ve výši stanovené Valným shromážděním,  

v. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.  

2. Členství bez garance kvality – Členství v ARPČR vzniká na základě písemné žádosti na daném 

formuláři. Členem ARPČR je pracoviště poskytující řádně registrovanou sociální službu raná 

péče, které požádala o členství v ARPČR.  

a. Práva členů bez garance kvality:  

i. účastnit se setkání a aktivit ARPČR,  

ii. účastnit se Valného shromáždění,  

iii. podílet se aktivně na uskutečňování cílů ARPČR,  

iv. podávat podněty a návrhy.  

b. Povinnosti členů bez garance kvality:  

i. dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy ARPČR,  

ii. jednat ve shodě s cíli ARPČR,  

iii. platit členské příspěvky ve výši stanovené Valným shromážděním,  

iv. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno ARPČR, 

v. splnit podmínky garance kvality do pěti let od přijetí do ARPČR.  

3. Čestné členství – Valné shromáždění na základě návrhu členů ARPČR může udělit čestné členství 

fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj oboru rané péče. Tato forma členství je 

bezplatná.  

a. Práva čestného člena:  

i. účastnit se setkání a aktivit ARPČR,  

ii. účastnit se Valného shromáždění,  

iii. podávat podněty a návrhy.  

b. Povinnosti čestného člena:  

i. Jednat ve shodě s cíli ARPČR,  

ii. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno ARPČR.  

4. Nové členy schvaluje Valné shromáždění.  

 

ČLÁNEK 5. 

Pozastavení a zánik členství 

1. Členství může být pozastaveno na základě rozhodnutí či na základě písemného oznámení člena o 

pozastavení jeho členství v ARPČR, doručením Správní radě. 

2. Členství člena je pozastaveno dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí Správní rady o 

pozastavení členství tohoto člena v ARPČR, případně dnem, kdy bylo ARPČR doručeno písemné 

oznámení člena o pozastavení jeho členství v ARPČR.  

3. Členství zaniká:  

a. v případě členství s garancí kvality:  

i. 3 měsíce po ukončení platnosti garance kvality, pokud není podaná žádost o její 

obnovení a pracoviště se automaticky stává členem bez garance,  

ii. nesplnění podmínek pro členství a porušování povinností členů,  

iii. písemným zrušením členství ARPČR, 

iv. zánikem člena ARPČR, 



 

 

v. zrušením členství na základě rozhodnutí Valného shromáždění 

vi. zánikem ARPČR. 

b. v případě členství bez garance kvality:  

i. nesplnění podmínek pro členství a porušování povinností členů,  

ii. písemným odhlášením ze strany kontaktní osoby člena ARPČR,  

iii. zánikem člena ARPČR,  

iv. zrušení členství na základě rozhodnutí Valného shromáždění,  

v. zánikem spolku ARPČR.  

c. v případě čestného členství:  

i. písemným oznámením ARPČR,  

ii. zrušením členství na základě rozhodnutí Valného shromáždění 

iii. úmrtím.  

4. Práva vyloučených: 

a. Vyloučený člen může do třiceti (30) dnů od doručení rozhodnutí rozhodnutí Valného 

shromáždění o zrušení svého členství, má možnost se odvolat ke Správní radě, aby 

rozhodl o neplatnosti zrušení členství.  

b. Vyloučený člen může do devadesáti dnů (90) od doručení rozhodnutí o odvolání 

rozhodnutí Valného shromáždění o zrušení svého členství navrhnout soudu, aby rozhodl o 

neplatnosti zrušení členství; jinak toto právo zaniká. 

 

ČLÁNEK 6. 

Orgány 

1. Orgány ARPČR jsou: Valné shromáždění, Správní rada a Revizor.  

2. Funkce člena voleného orgánu vzniká dnem zvolení člena do funkce Valným shromážděním. 

3. Funkce člena voleného orgánu zaniká dnem:  

a. uplynutím volebního období, 

b. odvoláním.  

c. dnem, kdy pracoviště tohoto člena v ARPČR zaniklo či bylo pozastaveno.  

d. dnem, kdy pracoviště tohoto člena v ARPČR se stalo členstvím bez garance kvality.  

4. V případě, že člen voleného orgánu odstoupí ze své funkce prohlášením adresovaném Valnému 

shromáždění, zaniká jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců ode dne, kdy bylo toto prohlášení 

Valnému shromáždění doručeno.  

5. Členem volených orgánů ARPČR mohou být pouze zaměstnanci členů ARPČR.  

 

ČLÁNEK 7. 

Valné shromáždění 

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem ARPČR. Tvoří ho členové ARPČR s garancí kvality.   

2. Je svoláváno písemně či elektronicky Správní radou minimálně 1x ročně, a to minimálně čtrnáct 

(14) dní před termínem konání.  

3. Působnost Valného shromáždění:  

a. volí a odvolává členy Správní rady a Revizora; 

b. volí a odvolává předsedu a místopředsedy; 

c. schvaluje základní dokumenty ARPČR;  

d. schvaluje zprávu o činnosti ARPČR, zprávu o hospodaření, účetní uzávěrku a rozpočet 

ARPČR; 



 

 

e. na návrh člena přezkoumává rozhodnutí Správní rady o ukončení jeho členství ze strany 

ARPČR; 

f. rozhoduje o výši a splatnosti členského poplatku a výši poplatků za služby a splatnosti 

příspěvků za garanci kvality; 

g. rozhoduje o zrušení ARPČR.  

4. Mimořádné Valné shromáždění je svoláváno na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny 

(1/3) členů s garancí kvality, z rozhodnutí Správní rady nebo Revizora, a to minimálně deset (10) 

dní před termínem jeho konání.  

5. Člen ARPČR se může nechat zastoupit na základě plné moci jiným členem s garancí kvality.  

6. Všechny změny mimo hlasování o zrušení ARPČR mohou být měněny i elektronickým 

hlasováním.  

7. Návrh, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Valného Shromáždění, 

mohou být z rozhodnutí Správní rady rozeslány členům Asociace k projednání mimo Valné 

Shromáždění písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále „per rollam“.  

8. Členové musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. 

Lhůta pro hlasování per rollam se zpravidla stanoví na deset (10) pracovních dní.  

9. Členové Asociace se k návrhu zaslanému per rollam vyjádří požadovaným způsobem, sdělí, zda 

s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska. 

Požádá-li o to nadpoloviční většina členů Asociace, musí Správní rada výkon rozhodnutí per 

rollam pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání Valného 

shromáždění.  

10. Správní rada zajistí vyhotovení zápisu o usnesení schválené per rollam. Zápis je rozeslán všem 

členům a archivován stejným způsobem jako zasedání Valného shromáždění.  

 

ČLÁNEK 8. 

Správní rada 

1. Správní radu je tříčlenná a tvoří ji předseda a dva členové. Volební období je tříleté.  

2. Členové Správní rady si zvolí ze svého středu předsedu.  

3. Statutárním orgánem ARPČR je předseda.  

4. Působnost Správní rady:  

a. zastupuje ARPČR navenek; 

b. řídí činnost ARPČR; 

c. rozhoduje o finančních a organizačních záležitostech, s výjimkou otázek těmito stanovami 

svěřených do působnosti Valného shromáždění; 

d. svolává Valné shromáždění; 

e. rozhodují o pozastavení členství v ARPČR; 

f. rozhoduje o odvolání zrušení členství ARPČR.  

5. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen statutární orgán a alespoň jeden člen Správní rady.  

6. V případě, že se nepodaří svolat Valné shromáždění nebo Mimořádné valné shromáždění dvakrát 

po sobě, Správní rada přebírá pravomoci Valného shromáždění.  

7. Členové Správní rady mohou být zastoupeni plnou mocí k jednotlivým úkonům.  

8. Klesne-li počet členů Správní rady pod polovinu, mohou členové Správní rady namísto člena, 

jehož členství ve Správní radě zaniklo, dovolit dle per rollam náhradními členy, kteří budou 

zastávat funkci až do nejbližšího Valného shromáždění či Mimořádného valného shromáždění.  

 



 

 

ČLÁNEK 9. 

Revizor 

1. Revizor je nezávislý orgán, který provádí kontrolu hospodaření a dodržování stanov ARPČR. O 

výsledku provedených kontrol předkládá zprávu Valnému shromáždění či Mimořádnému valnému 

shromáždění. Je volen na tři roky.  

2. Revizor nesmí být členem žádného jiného orgánu ARPČR, ani likvidátorem ARPČR.  

3. Revizor spolupracuje se Správní radou.   

4. Revizor bezodkladně informuje Správní radu o zkušenostech. Jednání Správní rady s Revizorem 

se uskuteční minimálně 1x ročně.  

5. Revizor může svolat Mimořádné valné shromáždění.  

 

ČLÁNEK 10. 

Hospodaření a majetek 

1. ARPČR hospodaří se svým majetkem a finančními prostředky samostatně.  

2. Finanční prostředky ARPČR tvoří:  

a. členské příspěvky 

b. příjmy z vlastní hospodářské činnosti.  

c. dary fyzických a právnických osob, sponzorství.   

d. dotace, příspěvky jiných organizací a granty.  

 

ČLÁNEK 11. 

Zrušení a zánik 

1. ARPČR se zrušuje rozhodnutím Valného shromáždění, hlasují-li pro zrušení nejméně dvě třetiny 

členů ARPČR.  

2. Dalšími způsoby dle obecně závazných právních předpisů.  

3. Likvidační zůstatek ARPČR musí být na základě rozhodnutí Valného shromáždění využit na 

humanitární účely příbuzné poslání ARPČR.  

 

Podoba organizační struktury byla schválena na Valném shromáždění dne 17. října 2018 

Podoba stanov byla schválena na Shromáždění členů ARPČR dne 16. ledna 2019. 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 1. března 2019  


