
STANOVY 

Doteky naděje, z.s. 

Článek l. 

Název spolku:   Doteky naděje, z.s. 

 

Sídlo spolku:   518 01 Dobruška, Javorová 383 

 

Článek 2. 

Statut spolku:   
 

Doteky naděje, z.s. je samosprávným, nezávislým a dobrovolným svazkem členů-spolkem 

sdružujícím fyzické osoby s cílem péče o seniory a zdravotně (případně sociálně) 

handicapované děti a dospělé osoby k naplňování potřeb těchto osob je spolek založen.   

Spolek má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svoji činnost v souladu s právním 

řádem České republiky a v souladu s těmito stanovami. 

 

Článek 3. 

Cíl činnosti spolku (účel spolku): 

 
Cílem (účelem) spolku je pomoc seniorům a zdravotně (případně sociálně) handicapovaným 

dětem a dospělým osobám spočívající zejména v ochraně jejich práv a potřeb, v organizování 

jejich volnočasových aktivit, v uspokojování jejich potřeb a v poradenství v uvedených 

oblastech, v činnosti spočívající např. v získávání kompenzačních pomůcek, případně i jiných 

potřebných věcí a v dalších oblastech důležitých pro uvedenou cílovou skupinu osob. 

K naplnění tohoto poslání spolku jedná a spolupracuje spolek s různými právnickými i 

fyzickými osobami a příslušnými orgány státní správy. 

Orgány spolku vytvářejí ekonomické předpoklady k rozvoji činnosti spolku za aktivní účasti 

všech členů spolku a příznivců spolku.  

 

Článek 4. 

Členství ve spolku: 

 
členství ve spolku je dobrovolné a členem spolku se může stát fyzická osoba, která: 

- je svéprávná a tedy i zletilá, 

- souhlasí se stanovami spolku, 

- je ochotna v rámci svých možností a schopností přispívat k naplnění cílů spolku, 

- je doporučena stávajícím členům spolku, 

- o přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonná rada spolku, 

- členství ve spolku vzniká dnem přijetí za člena spolku rozhodnutím výkonné rady 

spolku, 

- seznam členů spolku vede a zápisy a výmazy týkající se členství ve spolku zapisuje 

předseda výkonné rady nebo jím pověřený člen výkonné rady, 

 

  



 

 

 

 

členství ve spolku zaniká: 

- vystoupením člena písemným oznámením statutárnímu orgánu spolku, 

- vyloučením, o němž rozhoduje výkonná rada spolku, dopustí-li se člen takového 

jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve spolku, zejména pokud porušuje 

stanovy spolku nebo nezaplatí-li ve sjednané lhůtě stanovené příspěvky, 

- úmrtím člena, 

- zánikem spolku. 

  

Článek 5. 

Práva a povinnosti člena spolku: 

 
práva člena spolku jsou: 

      -   podílet se na činnosti spolku ve smyslu stanov a cílů (účelu) spolku, 

      -   hlasovat, volit a být volen orgánů spolku, 

      -   účastnit se jednání valné do hromady, 

      -   obracet se na valnou hromadu, výkonnou radu a statutární orgán spolku se svými 

připomínkami a   požadovat jejich vyřízení, 

 

povinnosti člena spolku jsou: 

      -   aktivně se účastnit činnosti spolku ve smyslu stanov a cílů (účelu) spolku, 

      -   chránit majetek spolku, 

      -   platit v určených termínech stanovené členské příspěvky, které se v případě zániku 

členství  ve spolku nevracejí, 

       -   dodržovat stanovy spolku a plnit rozhodnutí přijatá orgány spolku. 

 

Článek 6. 

Orgány spolku: 

 
a) valná hromada jako orgán nejvyšší, 

b) výkonná rada spolku jako orgán výkonný, 

c) předseda spolku jako statutární orgán, 

d) místopředseda spolku, 

e) kontrolní komise, jako orgán kontrolní. 

 

Funkční období členů orgánů spolku je čtyři (4) roky. 

  

Článek 7. 

 
7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 

a) Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 

b) Valnou hromadu svolává k zasedání výkonná rada nejméně jedenkrát za 4 roky. Valná 

hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu sídla, nebo na 

elektronickou adresu, kterou členové spolku pro účely komunikace sdělí.  

 

 



 

 

 

 

c) Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání zasedání a program jednání valné 

hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 21 dní před konáním zasedání valné 

hromady. 

d) Výkonná rada je rovněž povinna svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 

členských subjektů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě 

výkonná rada valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo 

podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. Podnět ke svolání valné 

hromady musí být předložen s konkrétním návrhem programu jednání a musí z něj být 

jednoznačně patrno, že o svolání žádá požadovaný počet členských subjektů. 

e) Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo 

svoláno. 

 

7.2 Do působnosti valné hromady náleží zejména: 

 

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či 

rozdělení,  

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky spolku; rozhodnutí o změně 

sídla však náleží do působnosti výkonné rady,  

c) volba a odvolání členů výkonné rady, 

d) volba a odvolání členů kontrolní komise, 

e) schválení výsledku hospodaření; v roce, kdy se nekoná valná hromada je tato kompetence 

svěřena výkonné radě, 

f) schválení rozpočtu; v roce, kdy se nekoná valná hromada je tato kompetence svěřena 

výkonné radě,  

g) projednání a schválení zprávy o činnosti výkonné rady, 

h) projednání zprávy o činnosti kontrolní komise, 

i) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku, 

j) určení hlavních směrů činnosti spolku, 

k) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních 

předpisů dle těchto stanov, 

l) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků; v roce, kdy se nekoná valná hromada 

je tato kompetence svěřena výkonné radě. 

m) volí členy výkonné rady spolku v počtu nejméně 5 členů a nejvýše 7 členů. 

 

7.3 Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků 

s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 

nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná 

v daném počtu přítomných. 

7.4 Každý člen má jeden hlas. 

7.5 K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných, 

pokud tyto stanovy neurčí jinak. 

7.6 Valnou hromadu řídí předseda, místopředseda, nebo předsedou pověřený člen výkonné 

rady spolku. 

 

 

 



 

 

7.7 Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání 

svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady 

byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do 

zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách. 

 

Článek 8. 

Výkonná rada spolku: 
8.1 Výkonná rada zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi   

zasedáními valné hromady. 

8.2 Členem výkonné rady může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a 

která je bezúhonná. Členy výkonné rady volí valná hromada z kandidátů navržených 

členskými subjekty spolku. Podmínky kandidatury na člena výkonné rady upravuje 

volební řád. 

8.3 Výkonná rada má minimálně 5 a maximálně 7 členů. Členem výkonné rady je vždy 

předseda jakožto statutární orgán spolku a místopředseda. Funkční období členů výkonné 

rady je čtyřleté. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře-li některý člen výkonné rady, 

případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak valná hromada 

provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční 

období dodatečně zvoleného člena výkonné rady končí společně s funkčním obdobím 

zvoleného výkonné rady. 

8.4 Členové výkonné rady volí předsedu a místopředsedu, a to ze zvolených členů výkonné 

rady. 

8.5 Výkonnou radu svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo 

nemůže činit, jiný člen rady, a to podle potřeby nejméně však 4 x ročně. 

8.6 Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

K platnosti usnesení výkonné rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

8.7 Do působnosti výkonné rady náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou 

svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů spolku. 

8.8 Výkonná rada přebírá pravomoci valné hromady, nesejde-li se přes opakované nejméně 

dvojí svolání v průběhu šesti (6-ti) měsíců usnášeníschopná valná hromada. 

 

8.9 Výkonná rada zejména: 

 

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí 

a opatření k jejich realizaci, 

b) organizuje a řídí činnost spolku, 

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno 

do působnosti valné hromady, 

d) rozhoduje o složení a rozsahu profesionálního sekretariátu, 

e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady, 

f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku, 

g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 

h) rozhoduje o přijetí člena za podmínek těchto stanov, 

 

 

 

 



 

 

i) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov, 

j) schvaluje výsledek hospodaření, pokud se v daném roce nekoná valná hromada,  

k) schvaluje rozpočet, pokud se v daném roce nekoná valná hromada,  

l) schvaluje výši a splatnost členských příspěvků, pokud se v daném roce nekoná valná 

hromada. 

 

Článek 9. 

Předseda a místopředseda spolku: 

 
9.1 Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje samostatně spolek, a to 

v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonné rady. V případě, že předseda zastupuje 

spolek v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto 

jednáním způsobí. 

9.2 Předseda podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku 

připojí svůj podpis poté, kdy mu bude podepisovaná listina přečtena osobou, kterou si sám 

zvolí. 

9.3 Místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu a to v případě, že předseda 

nevykonává svoji funkci z důvodů uvedených v článku 8.3 nebo jinak závažného důvodu 

nebo na základě písemného pověření předsedy spolku.  

      O podepisování pověření předsedou platí bod 9.2. 

9.4 Ostatní členové výkonné rady nejsou oprávněni zastupovat samostatně spolek navenek, 

pokud  nemají písemné pověření od předsedy spolku. 

      O podepisování pověření předsedou platí bod 9.2. 

 

Článek 10. 

 

Kontrolní komise: 
10.1 Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek 

činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy 

spolku. 

 

10.2 Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem 

funkce statutárního orgánu, člena výkonné rady ani s výkonem funkce likvidátora. 

Členem komise může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která 

je bezúhonná. Členy komise volí valná hromada z kandidátů navržených členskými 

subjekty spolku.  

 

10.3 Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté. Odstoupí-li ze své funkce nebo 

zemře-li některý člen komise, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu 

funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším 

zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena komise končí 

společně s funkčním obdobím zvolené komise. 
 

10.4 Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu 

k orgánům spolku a členským subjektům spolku. 

 



 

 

 

 

10.5 Kontrolní činnost dle bodu 10.6. provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo 

závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku či členských subjektů spolku. 

V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných 

dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku, od členských subjektů či zaměstnanců 

vysvětlení k dané záležitosti. 

 

10.6 Do působnosti kontrolní komise náleží zejména: 

a) kontrola hospodaření spolku, 

b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze 

státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak spolku, tak členským 

subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty 

prostřednictvím spolku, 

c) kontrola činnosti výkonné rady a jeho komisí. 

 

10.7 Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonnou 

radu a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.  

 

 

Článek 11. 

 

Zásady hospodaření spolku: 

 
a) spolek hospodaří s movitým i s nemovitým majetkem, 

b) spolek vede účetnictví podle příslušných právních předpisů, 

c) zdrojem majetku spolku jsou zejména: 

- členské příspěvky, 

- dotace a granty, 

- dary, 

- výnosy z majetku. 

Za hospodaření spolku odpovídá výkonná rada spolku, která každoročně předkládá valné 

hromadě zprávu o hospodaření spolku včetně účetní závěrky. 

 

Hospodaření spolku se řídí a uskutečňuje se podle ročního rozpočtu schváleného valnou 

hromadou. 

 

Článek 12. 

Zrušení a zánik spolku: 

 
 

 



 

 

 

 

Spolek se zrušuje: 

 

- dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské     

  schůze 

- rozhodnutím soudu z důvodů stanovených zákonem 

- dalšími způsoby podle příslušných právních předpisů 

 

V případech předvídaných zákonem předchází zániku spolku likvidace. 

 

Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 

 

Článek 13. 

 
Tyto stanovy byly schváleny rozhodnutím zakladatelů spolku ze dne 1. dubna 2019. 

 

 

 


