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STANOVY 

RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

Článek I. 
Základní ustanovení 

 
1. Název spolku zní: Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy (dále jen „RDMP“). 

2. Sídlem RDMP je Praha. 

3. RDMP vznikla v roce 2008 jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. 

o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a od 1. 1. 2014 je považována 

za spolek ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném 

znění. 

4. Působnost RDMP se vztahuje na celé území České republiky. 

5. RDMP je založena na dobu neurčitou. 

 

Článek II. 
Účel 

 
1. Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy je demokratická a dobrovolná 

organizace nezávislá na politických stranách a hnutích, vzniklá za účelem sdružení 

svých členů na základě společného zájmu. RDMP plně respektuje svrchovanost 

a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich zakladatelskými dokumenty 

a není jim žádným způsobem nadřízena. 

2. Posláním RDMP je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné 

zájmy dětí a mládeže ve snaze pomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí. 

3. Své poslání naplňuje RDMP tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu 

o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek 

vhodných pro jejich činnost. RDMP zastupuje všechny své členy vůči domácím 

i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. 

4. RDMP přímo pracuje s dětmi a mládeží v rámci volnočasových aktivit s cílem 

naplňovat své poslání. 
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5. RDMP dále zajišťuje vzdělávání, poradenský, ekonomický, právní a informační 

servis organizacím dětí a mládeže a vykonává úkoly a pravomoci, které jí členové 

uložili. 

 
Článek III. 
Členství 

 
1. Členem RDMP se může stát každá nezisková právnická osoba (dále jen 

„organizace“), která splňuje následující podmínky: 

a. zakladatelský dokument organizace je v souladu s článkem II. odst. 2. těchto 

stanov, 

b. organizace svobodně projeví zájem o členství v RDMP a prostřednictvím svého 

statutárního orgánu podá přihlášku ke členství v RDMP, 

c. hlavním posláním organizace nebo jeho součástí je práce s dětmi a mládeží v 

rámci volného času či neformálního vzdělávání, 

d. organizace působí na území hlavního města Prahy nebo Středočeského kraje 

(pokud je území působnosti širší, posuzuje se ta část, která působí na území 

hlavního města Prahy nebo Středočeského kraje). 

2. Členství v RDMP vzniká splněním následujících podmínek: 

a. přihláška organizace je schválena Valným shromážděním RDMP, 

b. organizace uhradila členský příspěvek. 

3. Členství v RDMP zaniká: 

a. vystoupením, tj. doručením oznámení o vystoupení do sídla RDMP, 

b. rozhodnutím Valného shromáždění RDMP o vyloučení pro zvlášť hrubé 

poškození jiného člena RDMP nebo RDMP nebo porušení stanov, 

c. nezaplacením členského příspěvku ani do 30 dnů po doručení 2. Výzvy ke 

zjednání nápravy členské organizaci, 

d. zánikem členské organizace, 

e. zánikem RDMP. 

4. Členské organizace mají právo: 

a. podílet se na činnosti RDMP, 

b. podílet se prostřednictvím volených zástupců na řízení RDMP, 

c. navrhovat kandidáty na členy volených orgánů RDMP, 
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d. svobodně vyjadřovat své názory a stanoviska k činnosti RDMP, 

e. vyvíjet vlastní činnost bez zásahů ze strany RDMP, 

f. být pravidelně informovány o činnosti všech orgánů RDMP, 

g. vystoupit z RDMP. 

5. Členské organizace mají povinnost: 

a. jednat v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy RDMP, 

b. alespoň jednou ročně aktualizovat své statistické údaje uváděné v přihlášce; 

c. platit členské příspěvky ve stanoveném termínu. 

6. RDMP vede seznam členů, který průběžně aktualizuje. Za vedení seznamu členů 

zodpovídá Představenstvo RDMP. 

7. Výši členského poplatku určuje Valné shromáždění RDMP. Splatnost členského 

poplatku je do 31. března roku, za který je poplatek hrazen. 

 

Článek IV. 
Orgány spolku 

 
1. Orgány spolku jsou: 

a. Valné shromáždění RDMP, 

b. Předseda a místopředsedové, 

c. Představenstvo RDMP, 

d. Kontrolní komise RDMP. 

2. Orgán spolku může jednat i za použití prostředků vzdálené komunikace. 

3. Předseda orgánu zodpovídá za svolání zasedání, jeho řízení, pořízení zápisu 

z jednání a také zastupuje orgán navenek. 

4. Orgán spolku rozhoduje usnesením. Není-li těmito stanovami určeno jinak, pro 

přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů členů přítomných v době 

usnášení.  

5. Není-li těmito stanovami určeno jinak, orgán spolku je usnášeníschopný za účasti 

nadpoloviční většiny svých členů. 

6. Orgán spolku může přijmout vnitřní předpis upravující jeho jednání. 

7. V případě zániku funkce člena voleného orgánu může příslušný orgán na uvolněné 

místo kooptovat jinou osobu. Kooptovaný člen orgánu má mandát jen do 
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nejbližšího VS. Kooptovaných členů jednoho orgánu nesmí být více než polovina 

celkového počtu jeho členů. V případě kooptace musí být zachováno pravidlo 

poměrného zastoupení členských organizací. Toto ustanovení se netýká 

statutárního orgánu. 

8. Funkce člena voleného orgánu zaniká novou volbou člena orgánu, odstoupením, 

úmrtím, odvoláním nebo uplynutím funkčního období. V případě odstoupení 

funkce člena voleného orgánu zaniká členství dnem doručení rezignace. 

9. Každá členská organizace může při volbě do voleného orgánu nominovat 

jednoho zástupce. Z těchto nominací pak vychází samotná volba. Návrh na složení 

představenstva (včetně obsazení funkcí místopředsedů a jejich pořadí) předkládá 

předseda Valnému shromáždění RDMP na základě zaslaných nominací členských 

organizací. Pokud návrh na složení představenstva, předložený předsedou, 

neschválí Valné shromáždění RDMP třikrát po sobě, koná se volba nového 

předsedy. 

 
Článek V. 

Valné shromáždění RDMP 

1. Valné shromáždění RDMP (dále jen „VS“) je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ho 

po jednom pověřeném zástupci každé členské organizace. 

2.  VS svolává Představenstvo RDMP dle potřeby, nejméně však 1x ročně. 

Představenstvo svolá zasedání VS také kdykoliv z podnětu alespoň třetiny 

členských organizací, a to tak, aby se zasedání VS konalo do 30 dnů ode dne 

doručení podnětu k jeho svolání. Nesvolá-li představenstvo zasedání VS včas, je 

oprávněna svolat je kterákoliv z členských organizací na náklady RDMP. 

3. Zasedání VS je svoláno e-mailem ve lhůtě nejméně 14 dnů před jeho konáním. 

Z pozvánky musí být zřejmé místo a čas zasedání a návrh agendy a programu. 

4. Valné shromáždění je usnášeníschopné za účasti alespoň třetiny svých členů. 

5. Do působnosti VS náleží: 

a. určovat hlavní zaměření činnosti spolku a schvalovat plán činnosti 

b. rozhodovat o změně stanov, 

c. rozhodovat o vyloučení členské organizace pro zvlášť hrubé poškození 

jiného člena RDMP nebo RDMP nebo porušení stanov, 
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d. rozhodovat o výši členských příspěvků, 

e. volit a odvolávat předsedy a místopředsedy, 

f. jmenovat a odvolávat členy Představenstva RDMP, 

g. volit a odvolávat předsedy a další členy Kontrolní komise RDMP, 

h. určovat počet místopředsedů a členů Představenstva RDMP a Kontrolní 

komise RDMP, 

i. udílet rámcové pokyny předsedovi, místopředsedům a dalším orgánům 

spolku, 

j. hodnotit činnost předsedy, místopředsedů a dalších orgánů spolku, 

k. projednávat výroční zprávu, 

l. schvalovat závěrku hospodaření, 

m. projednávat Zprávu představenstva a Zprávu kontrolní komise, 

n. rozhodovat o zrušení spolku s likvidací a jmenovat likvidátora nebo o jeho 

přeměně. 

6. Pro přijetí usnesení o změně stanov, vyloučení členské organizace, výše členských 

příspěvků a zániku spolku je třeba 3/5 hlasů přítomných. 

7. V případě, že není v době plánovaného zahájení zasedání VS usnášeníschopné, 

koná se náhradní zasedání VS (dále jen „náhradní VS“) s totožným programem na 

stejném místě o 30 minut později. Náhradní VS je usnášeníschopné bez ohledu na 

počet přítomných a návrh programu již nelze měnit. 

 
Článek VI. 

Předseda a místopředsedové 

1. Statutární orgán spolku tvoří předseda a místopředsedové. 

2. Předseda a místopředsedové jednají jménem spolku každý samostatně. Při 

podepisování za spolek oprávněná osoba k uvedenému názvu spolku, označení 

své funkce a přepisu svého jména připojí svůj podpis. 

3. Počet místopředsedů je 1 až 3. 

4. Funkční období předsedy a místopředsedů je tříleté. 

5. Pravomoci předsedy a místopředsedů jsou následující: 
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a. předseda řídí spolek mezi jednáními Představenstva RDMP, jedná za něj, 

zastupuje ho navenek, předsedá VS a Představenstvu RDMP a vykonává 

další činnosti, které mu svěří stanovy, VS a Představenstvo RDMP, 

b. místopředsedové zastupují předsedu v záležitostech svěřených jim 

předsedou či Představenstvem RDMP. 

6. V případě zániku funkce předsedy před uplynutím jeho funkčního období nebo 

není-li předseda s to vykonávat svoji funkci, vykonává pravomoci předsedy první 

místopředseda v pořadí. 

 
Článek VII. 

Představenstvo RDMP 
 

1. Představenstvo RDMP je výkonným orgánem spolku a řídí spolek mezi zasedáními 

VS. Tvoří ho předseda, místopředsedové a 2 až 5 členů volených VS. 

2. Funkční období voleného člena VS je tříleté. 

3. Členem Představenstva RDMP může být zvolena pouze osoba, která je plně 

svéprávná. 

4. Představenstvo RDMP se svolává dle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. 

Zasedání Představenstva RDMP svolává předseda spolku. 

5. Do působnosti Představenstva RDMP náleží: 

a. řídit spolek mezi zasedáními VS, 

b. vykonávat usnesení VS, 

c. vést seznam členů, 

d. rozhodovat o údajích evidovaných v seznamu členů, 

e. přijímat a upravovat rozpočet, 

f. schvalovat výroční zprávy, 

g. schvalovat vnitřní předpisy, 

h. předkládat Zprávy Představenstva RDMP VS za uplynulé funkční období, 

i. svolávat VS, 

j. zřizovat pracovní skupiny, jmenovat a odvolávat jejich členy pověřovat je 

úkoly, delegovat na ně pravomoci, řídit a kontrolovat jejich činnost. 
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Článek VIII. 
Kontrolní komise RDMP 

 
1. Kontrolní komise RDMP je kontrolním orgánem spolku podle § 262 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tvoří ji předseda kontrolní komise 

a další 2 nebo 4 členové volení VS. 

2. Funkční období člena Kontrolní komise RDMP je tříleté. 

3. Členové Kontrolní komise musí být zástupci různých členských organizací, vice 

zástupců jedné členské organizace v jednom funkčním období se nepřipouští. 

4. Kontrolní komise RDMP se svolává dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Zasedání 

Kontrolní komise RDMP svolává předseda kontrolní komise. 

5. Do působnosti Kontrolní komise RDMP náleží: 

a. dohlížet na činnost orgánů spolku a na to, jsou-li záležitosti spolku řádně 

vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s právními předpisy, 

stanovami a vnitřními předpisy, 

b. prověřovat podněty členů ve vztahu k činnosti spolku, 

c. předkládat Zprávy Kontrolní komise RDMP VS za uplynulé funkční období. 

6. Členové Kontrolní komise RDMP mohou nahlížet do účetních dokladů a dalších 

dokumentů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho 

zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem a mají přístupy do prostorů 

využívaných spolkem. 

7. Předseda Kontrolní komise RDMP neprodleně informuje Představenstvo 

o jakýchkoliv zjištěných závadách a případně sdělí Představenstvu stanovenou 

lhůtu pro jejich odstranění.  

8. Předseda Kontrolní komise RDMP se může účastnit jednání Představenstva RDMP 

s hlasem poradním. 

 

Článek IX. 
Hospodaření a zrušení spolku 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. V případě zániku spolku 

rozhoduje o majetkovém vypořádání VS. Orgány RDMP jsou povinny hospodařit 

s péčí řádného hospodáře. 
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2. Členské organizace RDMP jsou na sobě z hlediska hospodářských závazků 

a pohledávek nezávislé, neodpovídají za závazky RDMP a RDMP neodpovídá za 

závazky svých členských organizací. 

3. Likvidační zůstatek RDMP bude přednostně nabídnut k převzetí členským 

organizacím RDMP. 

 
Článek X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem schválení VS. 

2. Tyto Stanovy schválilo VS dne 21. listopadu 2022. 

 

V Praze dne 21. listopadu 2022 

 

 

 

 

……………………………………. 

Bc. Jakub Fraj, 

předseda 


