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STANOVY spolku 

Asociace MISA ČR, z. s. 

Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika, zapsaný spolek. 

Dále jen Asociace MISA ČR 

Pod zastřešením mezinárodní asociace „Association MISA International“ 

 

 

 

Článek I 

 

Název a sídlo asociace 

 

1. Název spolku je: Asociace MISA ČR, z. s. 

 

2. Sídlo spolku je na adrese: Matoušova 48/4, Liberec, PSČ 46002 

 

 

Článek II 

 

Statut Asociace MISA ČR 

 

1. Asociace MISA ČR je dobrovolná, nezávislá, sdružující členy na základě společného 

zájmu. 

 

2. Asociace MISA ČR je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. 

a je založena na dobu neurčitou. 

 

 

Článek III 

 

Cíle činnosti Asociace MISA ČR a způsob zajištění cílů 

 

Cíle činnosti jsou: 

a) Hlavní 

b) Vedlejší 

 

Ad a) Hlavní cíle Asociace MISA ČR jsou: 

 

 Sdružovat certifikované instruktory programu MISP (Massage in Schools Programme) 

 Poskytovat veřejné informace o programu MISP  

 Šířit pozitivní myšlenky pečujícího a uzdravujícího doteku 

 Organizovat společné činnosti pro potřeby členů Asociace MISA ČR 

 Propojovat další mezinárodní organizace pod záštitou Association MISA International 

 Spolupracovat s pedagogy a ostatními lidmi, kteří se zabývají prací s dětmi, nebo 

dětmi a jejich rodiči 

 Zachovat čistou vizi zakladatelek programu MISP a dále ji rozvíjet 

 Nabízet informační materiály o programu MISP 

 

 

 



Ad b) Vedlejší cíle Asociace MISA ČR jsou: 

 

 Pořádání školení, kurzů a seminářů pro instruktory 

 Pořádání odborných přednášek pro instruktory 

 Pořádání odborných přednášek pro pedagogy i veřejnost 

 

1. Cílové skupiny činnosti Asociace MISA ČR jsou: 

 

 Děti ve věku 4 – 12 let na území ČR  

 Děti a mládež do věku 26 let na území ČR  

 Pedagogičtí pracovníci, vychovatelé, vedoucí formálních i neformálních skupin dětí a 

mládeže, rodiče, terapeuti, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, obce a města 

a orgány státní správy 

 

2. Způsoby zajištění cílů 

Cílů bude dosahováno následujícími činnostmi: 

 Tvorbou webových stránek 

 Pořádáním přednášek a prezentačních akcí 

 Účastí na konferencích tuzemských i mezinárodních 

 Pořádáním školení, kurzů a seminářů pro pedagogy i veřejnost 

 Nepravidelným setkáváním certifikovaných instruktorů MISP 

 Aktivní spoluprací s tuzemskými i zahraničními organizacemi 

 Komunikací a spoluprací s veřejností, školstvím a dalšími vzdělávacími institucemi 

 Čerpáním nových informačních zdrojů z mateřské organizace Association MISA 

International 

 

Článek IV 

Členství 

a) Řádné 

b) Čestné 

 

Ad a) 

1. Členem Asociace MISA ČR může být pouze certifikovaný instruktor MISP, který má 

platný Certifikát a absolvoval dvoudenní – třídenní certifikovaný kurz instruktorů 

MISP vedený mezinárodním trenérem MISP. 

 

2. Členství vzniká dnem získání certifikátu instruktora MISP. 

 

3. První rok členství je zdarma. 

 



Ad b) 

4. Čestnými členy Asociace MISA ČR se mohou stát významné osobnosti ČR i jiného 

státu na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., které souhlasí a podporují cíle 

Asociace MISA ČR. Čestné členství je jim uděleno na návrh některého člena a po 

schválení členské schůze. 

 

5. Člen má právo: 

 

 Účastnit se jednání členské schůze 

 Volit orgány Asociace MISA ČR 

 Být volen do orgánů Asociace MISA ČR 

 Účastnit se činnosti Asociace MISA ČR 

 Podílet se na činnosti Asociace MISA ČR 

 Být informován o činnosti Asociace MISA ČR 

 Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Asociace MISA ČR 

 

6. Člen má povinnost: 

 

 Dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíly Asociace MISA ČR 

 Svědomitě vykonávat funkce v orgánech Asociace MISA ČR 

 Platit členské příspěvky 

 Dle svých schopností a možností rozvíjet osobní znalost o důležitosti doteku v lidském 

životě 

 Svým vystupováním a jednáním chránit čest a dobrou pověst Asociace MISA ČR a 

celého programu MISP 

 

7. Zánik členství 

 

 Vystoupení člena písemným oznámením 

 Úmrtím člena 

 Zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze 

 Hrubým porušením a nerespektováním pravidel programu MISP 

 Nezaplacením členského příspěvku 

 Zánikem Asociace MISA ČR 

 

Článek V 

Orgány Asociace MISA ČR 

1. Orgány Asociace MISA ČR jsou: 

 

 Členská schůze 



 Rada asociace 

 Prezident a viceprezident Asociace MISA ČR 

 Ředitel kanceláře Asociace MISA ČR 

 

 

Článek VI 

 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace MISA ČR 

 

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Asociace MISA ČR 

 

3. Členskou schůzi svolává rada asociace podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

Rada svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů asociace. 

 

4. Členská schůze zejména: 

 

 Schvaluje stanovy Asociace MISA ČR a jejich změny 

 Schvaluje úkoly pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet, účetní závěrku 

hospodaření, výši členských příspěvků a způsob platby 

 Volí a odvolává členy rady asociace 

 Potvrzuje rozhodnutí rady asociace o vzniku a zániku členství 

 Rozhoduje o zrušení Asociace MISA ČR 

 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. 

Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá rada asociace mimořádnou 

členskou schůzi, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

 

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 

 

7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 

hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení 

Asociace MISA ČR je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů 

Asociace MISA ČR. 

 

 

Článek VII 

 

Rada asociace 

 

1. Rada asociace je výkonným orgánem Asociace MISA ČR a za svou činnost a plnění 

úkolů odpovídá členské schůzi. 



 

2. Rada asociace je výkonným orgánem, který řídí Asociaci MISA ČR v období mezi 

zasedáními členské schůze. Je oprávněna rozhodovat o všech věcech asociace, které 

nejsou vyhrazeny k rozhodování členské schůzi. 

 

3. Rada asociace i její jednotliví členové jsou oprávněni zmocnit jiné členy asociace 

k vykonávání některých svých pravomocí. Zmocnění platí nejdéle po dobu funkčního 

období rady asociace. 

 

4. Rada asociace pro řízení a koordinaci Asociace MISA ČR zřizuje kancelář v čele 

s ředitelem Asociace MISA ČR. 

 

5. Rada asociace má nejméně tři členy a volí ze svého středu prezidenta, viceprezidenta a 

jmenuje ředitele kanceláře Asociace MISA ČR. 

 

6. Prezident, viceprezident a ředitel kanceláře zastupují Asociaci MISA ČR navenek a 

jednají samostatně. 

 

7. Prezident je povinen svolat členskou schůzi vždy, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 

členů. 

 

8. V případě odstoupení člena rady asociace může být kooptován jeho nástupce, kterého 

musí potvrdit nejbližší členská schůze. 

 

9. Radu asociace svolává prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident, nejméně dvakrát 

ročně. 

 

10. Zasedání a rozhodnutí rady asociace může proběhnout i za použití telekomunikační a 

výpočetní techniky a výměnou dokumentů. Dnem rozhodnutí je v tom případě den, 

kdy svou vůli projevil poslední člen rady asociace. 

 

11. Rada asociace zejména: 

 

 Plní usnesení členské schůze 

 Volí ze svých členů prezidenta a viceprezidenta 

 Svolává členskou schůzi 

 Schvaluje podklady na jednání členské schůze 

 Rozhoduje o vzniku a zániku členství 

 Navrhuje výši a způsob platby členských poplatků 

 Schvaluje Organizační řád Asociace MISA ČR a rozhoduje o jeho změně 

 Jmenuje a odvolává ředitele kanceláře Asociace MISA ČR a dohlíží na jeho 

činnost 



 Zodpovídá za hospodaření Asociace MISA ČR, účetní evidenci a navrhuje 

rozpočet na další období 

 Sestavuje výroční zprávu Asociace MISA ČR 

 

12. Rada asociace rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas prezidenta. 

 

13. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí, svolání v průběhu 6 měsíců nesejde 

usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci rada asociace. 

 

 

Článek VIII 

 

Ředitel kanceláře Asociace MISA ČR 

 

1. Ředitele kanceláře Asociace MISA ČR jmenuje rada asociace. 

 

2. Ředitel kanceláře Asociace MISA ČR je představitelem a řídícím orgánem správního a 

výkonného aparátu Asociace MISA ČR. 

 

3. Ředitel kanceláře Asociace MISA ČR zejména: 

 

 Zabezpečuje činnost Asociace MISA ČR na základě jejího programu a 

usnesení členské schůze a rady asociace. 

 Zodpovídá za vedení ekonomické a administrativní agendy Asociace MISA 

ČR. 

 Organizuje zajišťování provozní hotovosti na činnost Asociace MISA ČR. 

 Zajišťuje zpracování smluv mezi spolky a jinými subjekty. 

 Chrání získané informace proti zneužití. 

 

 

Článek IX 

 

Zásady hospodaření 

1. Asociace MISA ČR může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

 Členské příspěvky 

 Dary a příspěvky fyzických a právnických osob 

 Dotace státu, krajů, měst, obcí 

 Projekty a granty 

 Příspěvky z veřejných rozpočtů 



 Výnosy majetku 

 Prostředky získané vlastní činností, přičemž zůstává podmínkou, že se Asociace MISA 

ČR neorientuje na vytváření zisku, ale získává prostředky pouze jako vedlejší aspekt 

svého působení a používá je výhradně na krytí nákladů spojených s fungováním 

Asociace MISA ČR – tento bod se vztahuje k vedlejší doplňkové činnosti uvedené 

v Článku III, odst. b) 

 

3. Asociace MISA ČR může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou 

osobou pro finanční zajištění svých aktivit. 

 

4. Výdaje asociace jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Asociace MISA ČR v souladu 

s formami činností podle těchto stanov a rozpočtu. 

 

5. Za hospodaření Asociace MISA ČR zodpovídá rada asociace, která každoročně 

předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření. 

 

6. Prostředky Asociace MISA ČR slouží k rozvoji činnosti a k naplnění poslání a cílů 

Asociace MISA ČR. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek 

Asociace MISA ČR je v jeho vlastnictví. 

 

7. Asociace MISA ČR vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky 

Asociace MISA ČR se ukládají v pokladně, případně do peněžního ústavu na účet 

k tomuto účelu zřízený.  

 

 

Článek X 

 

Zánik Asociace MISA ČR 

 

1. Asociace MISA ČR zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným 

spolkem z rozhodnutí členské schůze. 

 

2. Zaniká-li Asociace MISA ČR dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská 

schůze o způsobu majetkového vypořádání. 

 

3. Rozhodnutím ministerstva vnitra.  

 

 

 

 



Článek XI 

 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Tyto stanovy lze doplňovat či měnit pouze formou číslovaných dodatků, schválených 

členskou schůzí a oznamovací povinností o jejich změně ministerstvu vnitra ČR. 

 

2. Asociace MISA ČR může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a 

jednací řád Asociace MISA ČR. 

 

3. Tyto stanovy byly přijaty na schůzi přípravného výboru a nabývají účinnosti dnem 

registrace Asociace MISA ČR ministerstvem vnitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Hegerová 

Ředitelka kanceláře Asociace MISA ČR 

 


