UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s.
STANOVY
Článek I
Úvodní ustanovení
Název:…………..Unie neslyšících Brno, z.s. (dále jen spolek)
Zkratka:…………UNB
Sídlo:……………Palackého třída 19/114, 612 00 Brno
Článek II
Účel spolku
Účelem spolku je prosazovat a hájit práva, zájmy a potřeby osob se sluchovým postižením
tak, aby byl zajištěn jejich důstojný a plnohodnotný život se svébytnou kulturou, a to bez
ohledu na jejich věk, pohlaví a stupeň sluchového postižení.
Spolek poskytuje osobám se sluchovým postižením služby v oblasti sociálně – právního
poradenství, kompenzačních technik, tlumočnických služeb a potřeb, zajištění osvěty a
informovanosti, zabezpečení kulturní, vzdělávací, zájmové, sportovní a rekreační činnosti
v ČR i v rámci EU.
Článek III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku II., co by společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) obhajoba práv, potřeb a zájmu sluchově postižených občanů České republiky
b) poskytování registrovaných sociálních služeb zaměřených na občany se sluchovým
postižením
c) účast na sociální rehabilitaci a integraci osob se sluchovým postižením, organizace a
provádění vzdělávacích, kulturních, sportovních aj. aktivit, sloužících zájmům sluchově
postižených
d) poskytování všech služeb osobám se sluchovým postižením, aby bylo dosahováno
v maximální možné míře rovnocennost sluchově postižených občanů s ostatní veřejností
e) iniciace a posuzování legislativních aktů, dotýkajících se sluchovým postižením
f) spolupráce s orgány státní správy, regionální i místní správy, humanitárními, církevními
aj. organizacemi, politickými stranami, odbornými pracovišti, spolky různých zaměření
při zabezpečování rovnocenných životních podmínek osob se sluchovým postižením
všech věkových skupin
g) vývoj, rozpracování a realizace programů všech forem rehabilitace, rekvalifikace,
rekondice pro osoby se sluchovým postižením
h) poskytování služeb sluchově postižených v oblasti:

sociálně-právního poradenství, kompenzačních technik,
poradenského, výrobního a prodejního servisu kompenzačních pomůcek pro sluchově
postižené,
- tlumočnických služeb pro sluchově postižené,
- osvětově informačního působení a zabezpečování jejich všestranné spolkové, kulturní,
zájmové, sportovní a rekreační činnosti,
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti
výroba, rozmnožování a nahrávání obrazových a zvukově obrazových záznamů o
znakovém jazyce
organizování kampaní a petičních aktivit
propagace aktivit spolku a osvěta ze strany spolku např. prostřednictvím pořádání
benefičních akcí a informování společnosti
vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
poradenské a konzultační činnosti
účast na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se osob se sluchovým
postižením
účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy osob se
sluchovým postižením
zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví
vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy osob se sluchovým postižením
realizace projektů směřujících k integraci a širší socializaci sluchově postižených v rámci
stávající společnosti
zajištění provozu kulturního místa s možností odpočinku a místem setkávání mezi
slyšícími a spoluobčany se sluchovým postižením (kavárna, cukrárna nebo internetová
kavárna apod.)
usilování o navrácení majetku Zemské ústřední jednoty pro Moravu a obnovu její činnosti
-

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

t)

Článek IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby všech věkových skupin a právnické osoby, které
souhlasí se stanovami a účelem spolku, tj.
a) neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a ostatní sluchově postižení občané
b) rodiče dětí se sluchovým postižením a fyzické osoby, pracující ve prospěch
neslyšících
c) právnické osoby.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členských příspěvků.
4. Dokladem členství je členský průkaz spolku.
5. O výši členského příspěvku rozhoduje výbor spolku.
6. Člen spolku má právo:
a) Účastnit se na jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním.
b) Volit předsedu, místopředsedu a výbor spolku a od 18 let být volen do orgánů spolku.

c) Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
d) Podílet se na praktické činnosti spolku.
7. Člen spolku má povinnost:
a) Dodržovat stanovy, plnit usnesení 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 na členské schůzi a přispívat ke zlepšení práce
ve spolku.
d) Člen je povinen platit členské příspěvky k danému roku.
8. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze
e) zánikem spolku
f) nezaplacením členských příspěvků po upozornění do 30. 9. příslušného roku.
9. Při zániku členství je povinností odevzdat členský průkaz.
10. Seznam členů je veden záznamem do osobní karty, dále je veden tištěný seznam členů a
dále seznam členů zapsaný do počítače.
Článek V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
1. Členská schůze jako orgán nejvyšší
2. Výbor jako orgán výkonný
3. Předseda jako statutární orgán.
Článek VI
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolává
členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku, do 6 týdnů.
4. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a
roční závěrku hospodaření
c) volí na dobu 4 let předsedu a odvolává je
d) volí na dobu 4 let místopředsedu a odvolává je

e)
f)
g)
h)
i)

volí na dobu 4 let členy výboru a odvolává je
rozhoduje o zrušení členství, při porušení povinností člena
rozhoduje o zrušení spolku
volí též výbor zájmových klubů uvnitř spolku
členská schůze rozhoduje prostou většinou všech přítomných členů.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Nesejde-li se požadovaný počet členů, koná se opakovaná členská schůze po 30 minutách,
která je usnášeníschopná, pokud je přítomna čtvrtina všech členů.
Článek VII
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Výbor má nejméně 5 členů, max. 7 členů (včetně předsedy a místopředsedy). Prostá
většina členů výboru musí být sluchově postižení.
Členové výboru:
a) předseda – musí být sluchově postižený
b) místopředseda – musí být sluchově postižený
c) ostatní členové
3. Výbor řídí spolek v období mezi zasedáními členské schůze. Výbor svolává předseda,
nejméně však jednou za 2 měsíce.
4. Výbor zejména:
a) koordinuje činnost spolku
b) svolává členskou schůzi
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze
d) rozhoduje o přijetí za člena spolku
5. Předseda a místopředseda výboru zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem.
6. Předseda a místopředseda nesmějí být členem orgánů spolku jiné organizace.
7. K zajištění činnosti může výbor zřídit kancelář spolku.
8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Hlasovací právo všech členů je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
v případě jeho nepřítomnosti, hlas místopředsedy.
9. Všichni členové výboru (včetně předsedy a místopředsedy) pracují jako dobrovolníci.

Článek VIII
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
2. Je volen ze svých členů členskou schůzí.
3. Je oprávněn za spolek jednat.
4. Za spolek může jednat rovněž místopředseda, pokud je k tomu zmocněn předsedou.
5. Předseda musí být sluchově postižený.
Článek IX
Majetek a hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem, který je tvořen majetkem
zakoupeným, darovaným a jinak získaným.
2. Zdroji příjmů jsou zejména:
a) finanční prostředky z prostředků veřejné správy,
b) finanční prostředky z ESF,
c) finanční a materiálové prostředky ze sponzorských a jiných darů,
d) členské příspěvky,
e) příjmy z vedlejší činnosti.
3. O majetku a finančních prostředcích je účtováno v podvojném účetnictví dle platných
zákonů ČR.
4. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu
o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
Článek X
Zánik spolku a jeho majetkové vypořádání
1. Spolek zaniká:
a) rozhodnutím soudu v souladu s par. 268 NOZ
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání. Rozhodne zároveň jmenovitě o instituci nebo institucích, resp. o

organizaci nebo organizacích, které majetek spolku převezmou. Musí to však být
přednostně instituce nebo organizace pro osoby se sluchovým postižením.
Článek XI
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku, mohou být měněny členskou schůzí.
Návrhy na změnu či doplnění stanov může podat kterýkoli z členů před započetím členské
schůze písemně. Výbor nebo jím jmenovaná komise pro přípravu stanov je povinna se
návrhem zabývat.
2. Stanovy Unie neslyšících Brno v tomto znění byly schváleny členskou schůzí konanou
dne ……………….. a nabývají platnosti dnem registrace u Krajského soudu v Brně.

