
STANOVY 

 
občanského sdružení  DOMOV JITKA 

dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Název občanského sdružení:   DOMOV  JITKA 
Sídlo:      Vsetín 755 01,  Jasenická 1362 

 

Čl. II 

Právní postavení občanského sdružení Domov Jitka (dále jen sdružení) 

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.  

2. Sdružení je právnickou osobou. 

3. Sdružení je založeno na dobu neurčitou. 

 

Čl. III. 

 

Poslání a činnosti sdružení 

Poslání a činnost sdružení 

1. Sdružení je založeno za účelem podpory integrace znevýhodněných spoluobčanů 

s mentálním a kombinovaným postižením a pomoci jejich rodinám. 

2. Posláním sdružení je nabízet pro tyto osoby a jejich rodinné příslušníky kulturně 

společenskou, poradenskou a osvětovou činnost a další vzdělávání, sociální 

začleňování a aktivizací, s cílem, aby mohli žít běžný život pokud možno ve stejných 

podmínkách, jaké mají jejich zdraví vrstevníci, a také podporovat sociální služby, 

zaměřené na  osoby s mentálním a kombinovaným postižením,  

3. K naplňování tohoto poslání může být sdružení také zakladatelem, nebo 

spolupoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti (obecně prospěšných společností 

- o.p.s.), provozující/ch sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením, zejména domovy, týdenní stacionáře, chráněná bydlení a odlehčovací 

službu.  

 

Čl. IV 

 

Členství 

 

1. Členskou základnu tvoří rodiče a přátelé postižených starší 18 let, právnické osoby  

a všichni, kteří souhlasí se stanovami a cíli sdružení, a kteří se svým smýšlením 

shodují s posláním sdružení. 

2. O přijetí za člena/ku rozhoduje valná hromada členů sdružení na svém nejbližším 

zasedání na základě přihlášky, která musí být doručena představenstvu sdružení 

nejméně 2 týdny před  zasedáním valné hromady. 

3. Členství vzniká následující den poté, kdy valná hromada členů sdružení rozhodla o 

přijetí nového člena/ky.     

      4.  Členství ve sdružení zaniká 

      -    doručením písemného prohlášení o vzdání se členství představenstvu sdružení 

- rozhodnutím valné hromady sdružení o vyloučení pro závažné důvody  



- úmrtím člena/ky 

- nezaplacením členských příspěvků po 2 předchozí roky 

- u právnické osoby jejím zrušením 

- zánikem sdružení. 

Čl. V. 

 

Práva a povinností členů 

 

1. Právem člena/ky sdružení je: 

- podílet se na činnosti sdružení  

- volit do orgánů sdružení  

- být volen od 26 let do orgánů sdružení 

- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení  

- být informován/a o činnosti sdružení  

- účastnit se valné hromady sdružení 

2. Povinností člena/ky sdružení je 

- aktivně hájit zájmy sdružení a podílet se na jeho činnosti  

- svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení 

- dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími jeho orgánů  

- platit členské příspěvky ve výši dle rozhodnutí valné hromady.  

Čl. VI 

Orgány sdružení 

1. Orgány sdružení jsou:  

1. Valná hromada členů sdružení 

2. Představenstvo 

3. Revizní komise 

Čl. VII. 

Valná hromada členů sdružení (dále jen valná hromada)  

 

      1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Je složena ze všech členů/nek.  

           Do působnosti valné hromady patří 

- schvalování změn stanov sdružení 

- volba a odvolání členů představenstva a revizní komise z členů sdružení 

- přijímaní nových členů 

- rozhodování o vyloučení člena/ky 

- schvalování programu činnosti sdružení, výroční zprávy, roční závěrky 

hospodaření 

-     schvalování rozpočtu na běžný rok 

- rozhodování o zániku sdružení 

 

2. Valná hromada je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů 

sdružení. Půl hodiny po zahájení jednání je usnášení schopná při jakémkoliv počtu 

přítomných členů sdružení. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů 



sdružení s výjimkou uvedenou v bodě 3. Hlasovací právo všech členů je rovné, každý 

má jeden hlas. 

3. Rozhodnutí o zániku sdružení a o změně stanov jsou přijímána dvoutřetinovou 

většinou přítomných členů.  

4. Hlasování valné hromady je tajné, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 

5. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou ročně. Termín, místo jednání  

a program oznámí členům dopisem odeslaným všem členům nejméně 10 dnů před 

konáním valné hromady.  

6. O svolání valné hromady může požádat také nadpoloviční většina členské základny. 

V tom případě je představenstvo povinno svolat valnou hromadu nejpozději do 14 dnů 

od doručení žádosti o svolání, přičemž představenstvo není oprávněno navržený pořad 

jednání měnit. Nesvolá-li představenstvo sdružení valnou hromadu do 14 dnů od 

doručení žádosti, jsou členové sdružení oprávněni svolat ji sami prostřednictvím 

pověřeného člena sdružení v souladu s ustanovením odstavce č. 5 tohoto článku. 

7. Každé jednání valné hromady zvolí svého předsedajícího a další orgány. Do zvolení 

předsedajícího řídí valnou hromadu předseda představenstva. Volba orgánů valné 

hromady je vždy 1. bodem jednání. Předseda představenstva je povinen zajistit 

vyhotovení a ověření zápisu z jednání valné hromady sdružení do 14 dnů od jejího 

konání. 

8.   Zápis z valné hromady sdružení podepisují: 1)  předsedající valné hromadě 

                                                                                   2)  předseda/kyně představenstva 

                                                                                   3)  zapisovatel/ka 

                                                                             4)  2 ověřovatelé/ky zápisu 

 

Čl. VIII. 

 

Představenstvo 

 

1. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem sdružení. 

2. Představenstvo řídí činnost sdružení v období mezi jednáními valné hromady. 

Rozhoduje ve všech věcech, nejsou-li ve výlučné pravomoci valné hromady. 

3. Představenstvo má 5 členů a nejvýše 3 náhradníky. 

4. Členství v představenstvu je neslučitelné s členstvím v revizní komisi. 

5. Představenstvo volí ze svého středu a též odvolává předsedu/kyni a jednatele/ku. 

Jménem představenstva jedná předseda/kyně představenstva nebo jednatel/ka, 

případně v jednotlivých věcech představenstvem zmocněný člen/ka. 

Předseda/předsedkyně představenstva, případně představenstvem pověřený 

člen/ka, svolává zasedání představenstva a to nejméně 4x ročně. 

6. Představenstvo zejména:  

- vytváří strategii sdružení a předkládá ji ke schválení valné hromadě  

- odpovídá valné hromadě za činnost a hospodaření sdružení  

- svolává valnou hromadu 

- informuje o svých závěrech a zjištěních valnou hromadu 

- dohlíží na řádné dodržování stanov členy sdružení  

- pokud je sdružení zřizovatelem, případně spoluzřizovatelem o.p.s.,jmenuje, 

případně odvolává členy správní rady této (těchto) o.p.s., a to podle statutu 

této/těchto o.p.s. 

7. Představenstvo rozhoduje prostou většinou všech hlasů. Jednání představenstva 

se mohou zúčastnit také náhradníci s hlasem poradním.  

8. Funkční období představenstva trvá 4 roky. 



9. Uvolní-li se místo člena představenstva, povolává předseda/kyně představenstva  

 náhradníky/ce v pořadí, ve kterém byli zvoleni. 

10. Poklesne-li počet členů představenstva pod 4, a jsou-li vyčerpáni/y  

 všichni náhradníci/všechny náhradnice, jsou zbylí členové povinni svolat                    

do měsíce valnou hromadu, která členy/ky a náhradníky/ce doplní.  

  

Čl.IX 

 

Jednání jménem sdružení 

 

1. Za sdružení jedná a podepisuje předseda/kyně představenstva nebo jednatel/ka, 

případně představenstvem písemně pověřený člen/ka.  

 

Čl. X 

 

Revizní komise 

 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá 

valné hromadě. 

2. Revizní komise má tři členy/ky a nejméně 1 náhradníka/ci. Je volena na 4 roky.  

3. Revizní komise koná dohled nad hospodařením sdružení, dodržováním stanov 

sdružení. Upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na 

jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně. Pro zasedání valné 

hromady vypracovává zprávu o výsledcích kontrolní činnosti s podpisy všech 

členů revizní komise. 

Čl. XI. 

Zásady hospodaření 

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Za hospodaření odpovídá představenstvo, které každoročně předkládá valné 

hromadě zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky za uplynulý rok a také 

rozpočet na běžný rok. 

3. Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného valnou hromadou. 

Sdružení též finančně podporuje jím zřízené, nebo spoluzřízené o.p.s. 

4. Zdroje příjmů jsou zejména: 

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob 

b) finanční prostředky z nadací 

c) granty a dotace 

d) členské příspěvky 

e) výnosy z majetku 

f) ostatní příjmy 

 

 

 

 

 



Čl. XII. 

Zánik sdružení 

1. Sdružení zaniká 

- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným zařízením a to rozhodnutím 

valné hromady 

- pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. 

2. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání a likvidace. 

Čl. XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy byly schváleny na jednání valné hromady dne 9.7.2010 ve Vsetíně s tím, 

že vstoupí v platnost 1.1.2011. Do té doby zůstávají v platnosti stanovy ve znění 

platném před 9.7.2010. 

2. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními   

předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších  

předpisů. 


