
Persefona, z. s. 

Stanovy spolku 

 

 

Čl. 1. 
Název a sídlo 

Název:  Persefona, z. s. 
(dále jen „Persefona“ nebo „spolek“) 
Sídlo: Jiráskova 216/8, 602 00 Brno  

 

Čl. 2 
Statut spolku 

1. Persefona je dobrovolnou, nevládní neziskovou organizací ve smyslu ustanovení § 
214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Jako taková je 
podle českého práva právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

 
2. Persefona je nezisková, nezávislá a nemá politický charakter. 

 

Čl. 3 
Účel, poslání a vize Persefony, její hlavní a vedlejší činnosti 

1. Účelem a posláním Persefony je zvyšovat porozumění všem aspektům problematiky 
domácího a sexuálního násilí, hledat optimální způsoby jeho řešení a v tomto rámci: 

a) poskytovat komplexní odbornou pomoc a podporu, lidem, kteří zažívají nebo 

zažili domácí a sexuální násilí, jejich blízkým a osobám, které mají problémy se 

zvládáním vlastní agrese ve vztazích, 

b) informovat a vzdělávat odbornou i laickou veřejnost o problematice 

domácího a sexuálního násilí, 

c) poukazovat na potřebu systémových změn v oblasti domácího a sexuálního 

násilí, podílet se na jejich prosazování a 

d) rozvíjet spolupráci státních i nestátních institucí podílejících se na řešení 

problematiky domácího a sexuálního násilí. 

2. Vizí Persefony je společnost, v níž žijí lidé, vědomí si vlastní hodnoty a zodpovědnosti 
vůči sobě i druhým, jejíž členové usilují, aby násilí bylo chápáno jako nefunkční 



způsob jednání ve vztazích. Pomáháme lidem uvědomit si vlastní kompetence, které 
jim umožní spoluutvářet otevřenou, podporující a rovnoprávnou společnost. 

 
3. Vymezeného účelu a poslání Persefona dosahuje těmito hlavními činnostmi: 

a) poskytováním odborného poradenství (sociálního, právního a psychologického), 
b) vzdělávací činností, 
c) odbornou analytickou činností, 
d) pořádáním kampaní a informačních akcí, 
e) spoluprací se státními a nestátními organizacemi (budováním partnerství, účastí 

v interdisciplinárních týmech, orgánech a výborech apod.).  

4. K podpoře hlavních činností Persefona vyvíjí také vedlejší hospodářskou činnost, 
spočívající zejména ve vedení odborných seminářů, pořádání benefičních akcí, prodeji 
benefičních předmětů, pronájmu prostor, hospodaření s majetkem apod.  Zisk 
z vedlejší hospodářské činnosti slouží k financování hlavní činnosti Persefony a její 
správy. 

 

Čl. 4 
Členství ve spolku  

1. Členy a členkami (dále jen „členy“) Persefony mohou být fyzické osoby starší 18 let a 
právnické osoby, které souhlasí s jejími stanovami. 

 
2. O přijetí za člena rozhoduje členské shromáždění. 

 
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Na žádost člena vydá statutární orgán písemné 

potvrzení o členství. 
 

4. Členství zaniká: 
 

a) vystoupením člena písemným oznámením Persefoně nebo jeho ústním 
oznámením na členském shromáždění; 

b) úmrtím člena; 
c) u právnické osoby jejím zrušením; 
d) vyloučením, o němž rozhoduje členské shromáždění; 
e) zánikem spolku. 

 
5. Členské shromáždění na návrh kteréhokoli člena nebo statutárního orgánu vyloučí 

člena, který závažným způsobem porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené 
lhůtě nezjednal nápravu, ačkoli byl k tomu vyzván. Výzva se nevyžaduje, nelze-li 
porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Persefoně zvlášť závažnou újmu. Člen 
musí mít možnost se s návrhem na své vyloučení předem seznámit, žádat jeho 
vysvětlení a uvést a doložit vše, co je mu ku prospěchu.  

6. Vyloučením člena zaniká i jeho případné členství ve správní radě.  



7. Zjistí-li se dodatečně, že zde nebyly dány okolnosti pro vyloučení člena, může členské 
shromáždění na žádost vyloučeného člena vyloučení zrušit. Toto rozhodnutí nemá 
vliv na platnost v mezidobí přijatých rozhodnutí členského shromáždění, případně 
správní rady, pokud byl vyloučený člen jejím členem.  

8. Členské shromáždění může udělit čestné členství v Persefoně každému, kdo má 
zájem o spolupráci, koná v souladu s vizí, účelem a posláním Persefony, hájí její zájmy 
a s udělením čestného členství souhlasí. Čestný člen není členem Persefony ve smyslu 
předchozích odstavců tohoto článku a čl. 5 a 7 těchto stanov. Má právo účastnit se 
jednání členského shromáždění, vznášet podněty a připomínky, avšak nemá právo 
hlasovat. Členské shromáždění zruší čestné členství, zjistí-li se, že čestný člen nekoná 
v souladu s vizí, účelem a posláním Persefony. Čestný člen se může čestného členství 
vzdát písemným oznámením Persefoně nebo ústně na jednání členského 
shromáždění.  

 

Čl. 5 
Práva a povinnosti členů 

1. Člen Persefony má právo: 
 
a) účastnit se jednání členského shromáždění; 
b) volit orgány Persefony; 
c) být volen do orgánů Persefony; 
d) obracet se na orgány Persefony s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření; 
e) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Persefony; 
f) podílet se na činnosti Persefony. 

 
2. Člen Persefony má povinnost zejména: 

 
a) dodržovat stanovy; 
b) aktivně se podílet na plnění vize, účelu a poslání Persefony; 
c) v běžném životě jednat a vystupovat v souladu s naplňováním vize, účelu a 

poslání Persefony; 
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Persefony; 
e) aktivně hájit zájmy Persefony, nepodnikat žádné kroky proti nim a dodržovat 

vnitřní dohody; 
f) účastnit se jednání členského shromáždění, případně správní rady, je-li jejím 

členem a přispívat ke zlepšení jejich práce. 

 

Čl. 6 
Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 
 

a) členské shromáždění, 



b) správní rada, 
c) ředitel nebo ředitelka (dále jen „ředitel“). 

 

Čl. 7 
Členské shromáždění 

1. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem Persefony. Rozhoduje o všech důležitých 
záležitostech týkajících se Persefony, zejména: 

 
a) schvaluje stanovy a jejich změny; 
b) volí a odvolává členy správní rady;  
c) schvaluje strategický plán pro příslušné období, výroční zprávu a roční závěrku 

hospodaření; 
d) přijímá a vylučuje členy; 
e) uděluje a ruší čestné členství; 
f) rozhoduje o zrušení spolku, jeho fúzi nebo rozdělení; 
g) pokud to neodporuje právním předpisům a závazkům Persefony, může 

dodatečně změnit rozhodnutí správní rady nebo ředitele. 
 

2. Členské shromáždění svolává k zasedání statutární orgán podle potřeby, nejméně 
však jedenkrát ročně. 

 
3. Statutární orgán svolá členské shromáždění k zasedání vždy, když o to požádá 

alespoň jeden ze členů správní rady nebo alespoň třetina členů Persefony. Nedojde-li 
ke svolání členského shromáždění do třiceti dnů od doručení takové žádosti, může 
ten, kdo o svolání požádal, svolat členské shromáždění na náklady Persefony sám.    
 

4. Zasedání členského shromáždění se svolá vhodným způsobem (např. elektronickou 
poštou) ve lhůtě třiceti dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, 
čas a program zasedání. 

  
5. Členské shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 

členů. Členské shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
Každý člen má jeden hlas.  

 
6. O průběhu zasedání členského shromáždění se pořizuje zápis. Členské shromáždění 

před zahájením jednání zvolí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu. Záležitost, která 
nebyla uvedena v předem oznámeném programu zasedání, lze projednat a 
rozhodnout jen se souhlasem všech členů Persefony. Ze zápisu musí byt patrné, kdy 
se členské shromáždění konalo, kdo mu předsedal, kdo byl zvolen zapisovatelem a 
ověřovatelem zápisu, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Zapisovatel 
zašle zápis všem členům elektronickou poštou do třiceti dnů od konání členského 
shromáždění. 

 



Čl. 8 
Správní rada 

1. Správní rada je statutárním a výkonným orgánem Persefony. Za svou činnost 
odpovídá členskému shromáždění.  

 
 

2. Členství ve správní radě vzniká volbou na členském shromáždění na základě návrhu 
některého ze členů. Funkční období člena správní rady je tři roky.  
 

3. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce ze 
strany člena, odvoláním členským shromážděním a zánikem členství v Persefoně. 

 
4. Správní rada má nejméně tři členy. Klesl-li by počet členů v důsledku uplynutí 

funkčního období nebo vzdání se funkce jednoho nebo více členů na méně než tři, 
skončí funkční období tohoto člena (těchto členů) až zvolením dalšího člena, kterým 
se doplní počet členů na minimálně tři. 

 
5. Správní radu svolává některý z jejích členů nebo ředitel podle potřeby. 

 
6. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů, vždy 

však minimálně tři členové. Správní rada hlasuje nadpoloviční většinou přítomných 
členů.  
 

7. Správní rada volí ze svých členů předsedu nebo předsedkyni (dále jen „předseda 
správní rady“).  
 

8. Při jednotlivých právních jednáních jedná za spolek:  
 

a) předseda správní rady samostatně, 
b) dva členové správní rady společně nebo 
c) ředitel, je-li současně členem správní rady. 

 
 

9. Správní rada zejména: 
 

a) dohlíží na činnost Persefony, zejména ředitele; 
b) rozhoduje o přijetí a propouštění zaměstnanců;  
c) přijímá a projednává návrhy členů Persefony týkající se její činnosti; 
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členského shromáždění, vyhodnocuje 

komplexní činnost Persefony i její dílčí aktivity a informuje členy o činnosti 
Persefony;  

e) zajišťuje plnění strategického plánu, vedení účetní evidence a plynulý chod 
spolku; 

f) koordinuje činnost zaměstnanců a spolku. 
 



10. Správní může jmenovat ředitele a pověřit jej výkonem svých pravomocí podle odst. 9. 
b) až f) a dalších činností. Tím není dotčena možnost správní rady vykonávat tyto 
pravomoci v konkrétních případech sama a odpovědnost správní rady vůči členskému 
shromáždění. Správní rada může ředitele kdykoli odvolat. 

 

Čl. 9 
Ředitel  

1. Ředitel vykonává pravomoci a úkoly svěřené mu správní radou podle čl. 8 odst. 10. Je 
povinen řídit se stanovami, pokyny správní rady a rozhodnutími členského 
shromáždění. 

2. Ředitel je za výkon své funkce odpovědný správní radě. Může být současně členem 
správní rady nebo jejím předsedou.  

 

Čl. 10 

Zásady hospodaření 

1. Persefona hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Za hospodaření odpovídá 
správní rada. 

 
2. Příjmy Persefony tvoří zejména dary, dědictví, granty, dotace a příjmy z vlastní 

hospodářské činnosti. 
 

3. Výdaje Persefony slouží k uskutečňování vize, účelu a poslání Persefony, financování 
její hlavní činnosti a její správy.  

 

Čl. 11 
Zánik Pesefony 

V případě zrušení Persefony s likvidací nechť je likvidační zůstatek nabídnut nadačnímu 
fondu Slovak-Czech Women’s Fund se sídlem Bořivojova 105, 130 00 Praha 3, a pokud 
nebude přijat nebo není-li to možné, jiné nadaci či nadačnímu fondu s obdobným účelem.  
 
 
Ve znění změn učiněných členským shromážděním dne 8. 12. 2014 v Brně. 


