
Stanovy 

občanského sdružení Bílý klíč porozumění, o. s.  

 

Článek 1 

Název, zkratka, sídlo, územní působení 

1. Název zní:  Bílý klíč porozumění, o. s.  
2. Používaná zkratka: BKP  
3. Sídlo: K. J. Mašky 2, Blansko, PSČ 678 01 
4. Občanské sdružení BKP působí na území ČR 
5. BKP má právní subjektivitu 
6. Statutárním orgánem sdružení BKP je předseda výboru sdružení BKP, který je 

oprávněn jednat ve všech věcech.  

 

Článek 2 

Vznik a cíle  BKP 

1.  BKP vzniká ze snahy občanů zlepšit životní podmínky nevidomých a 
slabozrakých spoluobčanů. 

2. Toto sdružení je neziskovou a dobročinnou organizací, jejímž cílem je 
usnadňovat život nevidomých a slabozrakých a prostřednictvím sbírek a 
sponzorských darů umožnit zrakově postiženým občanům vybavení kluboven 
a účast na spolkovém životě, rekondičních a rehabilitačních pobytech a na 
dalším vzdělávání. 

3. BKP je nezávislá organizace, nepodléhající přímo ani nepřímo jiné organizaci 
nebo orgánu. 

4. BKP rozvíjí prospěšnou spolupráci s dalšími občanskými sdruženími, 
s obecně prospěšnými organizacemi a s dalšími institucemi. 

 

Článek 3 

Členství v BKP 

1. BKP je dobrovolným, otevřeným společenstvím fyzických i právnických osob. 
2. Fyzickými osobami jsou občané ČR i cizinci starší 15 let, kteří podpisem 

přihlášky potvrdí, že souhlasí s cíli a se stanovami BKP. 
3. Právnickými osobami jsou organizace, nadace, obecně prospěšné 

společnosti…, které jsou ochotné podpořit cíle BKP a vyšlou do  BKP jednoho 
svého zástupce. 

4. BKP může ze závažných důvodů přijetí člena odmítnout; proti odmítnutí není 
odvolání. 



Článek 4 

Vznik a zánik členství 

1. Členství vzniká dnem schválení přihlášky členským shromážděním a 
zaplacením příspěvku. Člen po registraci obdrží členský průkaz. 

2. Ze závažných důvodů může být členství pozastaveno. 
3. Zánik členství: 

a) vystoupením člena po písemném oznámení 
b) úmrtím člena, zrušením právnické osoby 
c) rozhodnutím členského shromáždění  BKP o vyloučení 
d) automaticky z důvodu neplacení příspěvků. 

 

Článek 5 

Práva a povinnosti členů 

1. Členové mají právo: 
a) účastnit se členských shromáždění 
b) vyžadovat zprávy o činnosti, předkládat ústní i písemné návrhy, 

podněty a stížnosti 
c) hlasovat, volit, být volen (u plnoletých členů) do funkcí 
d) zúčastnit se akcí  BKP 

2. Členové mají povinnost: 
a) dodržovat stanovy  BKP  
b) osobně podle svých sil a schopností podílet se na uskutečňování cílů  

BKP 
c) zaplatit zápisné a pravidelně platit členské příspěvky v dohodnuté výši 

do konce kalendářního roku 
d) ohlásit  BKP změny údajů tvořících předmět registrace 

 

Článek 6 

Orgány  BKP 

1. Nejvyšším orgánem  BKP je členské shromáždění. 
2. Členské shromáždění tvoří všechny fyzické osoby a jeden zástupce od každé 

právnické osoby. 
3. Je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení je 

přijato nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů. 
4. Schází se nejméně 1x za 6 měsíců, svolává a řídí je předseda nebo 

místopředseda  BKP. 
5. Členské shromáždění: 

a) projednává zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a revizní zprávu 
b) sestavuje plán činnosti na příští období 
c) volí a odvolává výbor sdružení BKP tj.:  



- předsedu oprávněného jednat jménem sdružení BKP 
- místopředsedu 
- hospodáře 
- revizní komisi (jednočlennou nebo tříčlennou) 
- popř. další členy výboru 

d) volební období je dvouleté, všechny funkce jsou čestné a za jejich 
vykonávání nepřísluší žádná odměna 

e) přijímá, případně odmítá nové členy 
6. Sdružení nezřizuje další organizační jednotky. 

 

Článek 7 

Zásady hospodaření 

1.  BKP má k financování své činnosti následující zdroje: 
a) zápisné 
b) členské příspěvky 
c) peněžité a jiné dary 
d) veřejné sbírky 
e) jiné příjmy 

2. Jmění  BKP lze užívat jen ve prospěch nevidomých a slabozrakých občanů 
k účelům vymezeným stanovami (článek 2 odst. 2). 

3. Hospodaření  BKP se řídí příslušnými ustanoveními platných zákonů. 

 

Článek 8 

Zánik sdružení a majetkové vypořádání 

1. O zániku  BKP může rozhodnout jen členské shromáždění 3/5 většinou hlasů. 
2. Členské shromáždění současně se zánikem rozhodne o tom, která instituce 

převezme jeho majetek. Výbor sdružení BKP provede majetkové vypořádání. 

 

Článek 9 

Účinnost stanov 

1. Stanovy  BKP nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra ČR.BKP 
je založeno na dobu neurčitou. 

2.  O změně stanov rozhoduje členské shromáždění BKP třípětinovou většinou 
všech členů. 
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