
 

                                            

D O T E K  z.s. 
 

S t a n o v y 
 

 

Článek I 

Název a sídlo organizace 
 

Název organizace: DOTEK z.s. 

Sídlo organizace: Štefánikova 36/36, Český Těšín 

Spolek se zakládá na dobu neurčitou. 

 

Článek II 
 

DOTEK je zapsaným spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a 

v souladu s tímto zákonem je právnickou osobou způsobilou v mezích českého právního řádu 

vystupovat svým jménem a nabývat práv a povinností. 

 

Článek III 

Obecná ustanovení 
 

1.  Účel spolku a jeho hlavní činnost - Posláním a obsahem činnosti  DOTEK z.s. (dále 

jen DOTEK) je podpora a pomoc rodinám a dětem v obtížné životní situaci a 

v psychosociální nouzi. Do cílové skupiny DOTEKu patří rodiny, které se ocitly 

v akutní krizi, i rodiny, které trpí dlouhodobými obtížemi, děti a mladiství bez 

rodinného nebo jiného sociálního zázemí a mladí dospělí po ukončení náhradní péče. 

Hlavní formou působení jsou aktivity zaměřené na podporu zájmů cílové skupiny a 

naplňování jejich práv a potřeb.     

2. Vedlejší hospodářská činnost -  DOTEK může vyvíjet též činnost spočívající 

v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která podporuje účel a hlavní činnost 

DOTEKu nebo spočívá v hospodárném využití majetku DOTEKu. 

 

Vedlejší hospodářská činnost doteku: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 

Živnostenského zákona  
                                                                                                                                                                                                                                             

3. Cílem aktivit a poskytovaných služeb je taková pomoc a podpora, která je založena  na 

rovnoprávné spolupráci a vede k rehabilitaci a posilování přirozených vazeb mezi 

rodiči a dětmi nebo k co možná nejkvalitnějšímu nahrazení těchto vazeb. 

4.    Svoje poslání a cíle naplňuje DOTEK prostřednictvím: 

- Pomoci pěstounům a budoucím pěstounům zprostředkováním informací, kontaktů, 

poznatků a zkušeností, jakož i široké veřejnosti 

- Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 

- rozvojových, vzdělávacích a osvětových programů, 

- kulturně-společenského a sportovního vyžití 

 

5.  Ve své činnosti DOTEK navazuje na sociální, terapeutickou a poradenskou síť 

státních i nestátních institucí. Veškeré aktivity DOTEKu jsou v souladu se stávající 



legislativou v oblasti sociálně právní ochrany dítěte, sociálních služeb, prevence kriminality. 

DOTEK spolupracuje s odbornou i laickou veřejností, institucemi a organizacemi, které 

mohou pozitivně přispět k realizaci jejich cílů.                   

6. Jako kolektivní člen může být DOTEK členem jiné společenské zájmové i hospodářské 

organizace.  

                            

             

Článek IV 

Členství ve sdružení 
 

1. Členem DOTEKu se může stát občan České republiky nebo cizí státní příslušník 

starší 18 let, který souhlasí s cíli a zaměřením DOTEKu a má zájem se podílet na 

činnosti DOTEKu. Možné je také kolektivní členství občanů, organizací a veškerých 

právních subjektů. Členství je dobrovolné, na členství v DOTEKu není právní nárok. 

2. Členové jsou přijímáni na základě písemné přihlášky a písemného prohlášení, že 

souhlasí s cíli a posláním DOTEKu, usnesením Správní rady DOTEKu. Členství 

v DOTEKu vzniká dnem účinnosti rozhodnutí Správní rady DOTEKu o přijetí 

přihlášeného do DOTEKu. 

3. Členství zaniká vystoupením člena, a to dnem, kdy oznámí své vystoupení 

z DOTEKu písemně Správní radě nebo jeho úmrtím. Ke zrušení členství může dojít 

v případě závažného porušení povinností člena nebo jeho nečinností či nezájmem o 

aktivity DOTEKu po dobu jednoho roku. O zrušení členství rozhoduje shromáždění 

členů a registruje jej Správní rada DOTEKu. 

4. Vyloučený člen má právo se proti rozhodnutí shromáždění členů odvolat ke Správní 

radě DOTEKu, a to do 10 dnů od tohoto rozhodnutí. Pokud Správní rada DOTEKu 

shledá, že rozhodnutí o vyloučení člena nebylo v rozporu s těmito Stanovami, tak 

vyloučení potvrdí. Pokud shledá, že bylo v rozporu, tak vyloučení zruší. Člen, o 

jehož vyloučení se hlasuje, není oprávněn o tomto hlasovat. 

5. Člen, jehož členství zaniklo, je povinen vypořádat své závazky vůči DOTEKu 

nejpozději do 3 dnů od zániku jeho členství. 

 

                                                        

Článek V 

Práva a povinnosti členů DOTEK 
 

1. Členové DOTEKu mají právo být informováni o činnosti organizace, mají právo se   

podílet na činnosti DOTEKu a účastnit se jejich akcí. Mohou dávat podněty a návrhy 

k činnosti DOTEKu. Členové DOTEKu volí orgány a mohou být voleni do orgánů DOTEKu. 

2. Členové DOTEKu jsou povinni jednat a vystupovat v souladu s cíli DOTEKu  

formulovanými v tomto dokumentu. Jsou povinni řádně a odpovědně vykonávat funkce 

v DOTEKu, kterými byli pověřeni. 

            

Článek VI 

Organizační struktura 
 

1. Organizační struktura DOTEKu (orgány DOTEKu): 

  

Nejvyšším orgánem DOTEKu je Valná hromada DOTEKu (dále jen Valná hromada). 

Výkonným a řídicím orgánem je Správní rada DOTEKu (dále jen Správní rada). 

Statutárním zástupcem DOTEKu je Ředitel. 



                  

 

2. Valná hromada: 

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem DOTEKu. 

Valnou hromadu svolává Správní rada DOTEKu podle potřeby, nejméně však jednou za rok. 

Valná hromada volí a odvolává Správní radu DOTEKu. 

Valná hromada je usnášeníschopné, když je přítomna nadpoloviční většina členů. Pro platnost 

usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Pokud je počet hlasů rovný, 

rozhoduje hlas jednatele. 

O průběhu jednání Valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují Ředitel nebo pověřený člen 

Správní rady a zapisovatel. 

 

Valná hromada zejména: 

- Rozhoduje o vyloučení člena DOTEKu z.s.. 

- Rozhoduje o zániku DOTEKu a vypořádání majetku DOTEKu. 

- Rozhoduje o změně stanov DOTEKu. 

- Rozhoduje o schválení výroční zprávy (včetně zprávy o hospodaření a činnosti                                        

- DOTEKu). 

- Rozhoduje o volbě členů Správní rady DOTEKu. 

- Schvaluje hlavní směry činnosti  DOTEK z.s. 

- Schvaluje plán hospodaření DOTEK z.s. 

 

3. Správní rada: 

 

Správní rada DOTEKu organizuje a zajišťuje činnost DOTEKu, o své činnosti informuje členy 

na Valné hromadě. 

Členem Správní rady mohou být jen fyzické osoby. 

Správní rada je tříčlenná a ze svého středu volí a odvolává Ředitele DOTEKu. 

Správní rada se schází minimálně jednou za rok. 

Volební období Správní rady je pětileté. 

           

4. Ředitel: 

 

Ředitel DOTEKu je volen Správní radou na pět let. 

Ředitel DOTEKu je odpovědný Správní radě. 

Ředitel DOTEKu je statutárním zástupcem organizace. 

Ve svém funkčním období Ředitel DOTEKu spravuje majetek DOTEKu a je za něj odpovědný. 

Povinnosti vyplývající z této funkce může delegovat na členy nebo pracovníky. 

Ředitel DOTEKu má podpisové právo, může jednat jménem DOTEKu ve veškerých 

záležitostech samostatně. 

 

 

Článek VII 

Hospodaření 
            

1. DOTEK je právním subjektem, je způsobilý nabývat práv a zavazovat se  

v majetkových záležitostech. 

2. Se svěřeným majetkem hospodaří DOTEK v souladu se svým zaměřením a podle  

platných zákonů a dalších právních norem. 



3. Příkazy k platbám podepisuje vždy Ředitel nebo jím zplnomocněný člen či 

pracovník DOTEKu. 

4. Zdroje příjmů: dary, dotace a subvence. 

 

Článek VIII 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zásadní změny a doplňky Stanov DOTEKu provádí výhradně Valná hromada, a to 

v souladu s posláním DOTEKu.  

2.  DOTEK zanikne, vysloví-li se pro jeho zánik ¾ všech členů. 

 

 

V Českém Těšíně dne 30.6.2015 

 

 

 

---------------------------------- 

         Bc. Nives Bosáková 

ředitel 
 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 



 

 

 

 

                                                                                 

 

 


