STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Dobrotety (dále jen „sdružení“)
Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5
Působnost: celé území České republiky

Čl. 2
Statut sdružení
Občanské sdružení je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších právních předpisů. Je dobrovolnou, nezávislou,
nepolitickou a neziskovou organizací sdružující své členy na základě společného zájmu.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
Dobrotety jsou sdružením empatických maminek, rodičů na mateřské a rodičovské dovolené
či pečujících alespoň o jedno nezletilé dítě, jejich příbuzných a dobrovolných zájemců o
podporu dětí, jejichž cílem a hlavní činností sdružení je:
a) aktivně pomáhat nedonošeným či nemocným miminkům, dětem v dětských domovech,
kojeneckých ústavech, v azylových domech a na dalších potřebných místech,
b) poskytovat pomoc rodičům nedonošených nebo nemocných miminek při překonávání
těžkého období,
c) usilovat o zajištění materiální a psychické podpory konkrétních rodin s předčasně
narozeným či nemocným miminkem,
d) přispívat materiální i finanční pomocí ústavům poskytující péči (neonatologická
oddělení a dětská oddělení nemocnic, kojenecké ústavy, dětské domovy, azylové domy
apod.),
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Vedlejší činností sdružení je:
a) vytvářet na neziskovém základě ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to
zejména vlastní činností; pro tento účel jako vedlejší činnost spolku provozovat e-shop
a vyvíjet další výdělečné aktivity
b) pořádání dobročinných akcí (výtvarné dílny, dětský den, charitativní bazar apod.),
c) spolupracovat s orgány státní správy i samosprávy ČR, dalšími organizacemi
a osobami,
d) dalšími formami své činnosti napomáhat cílům sdružení, zejména organizační
a osvětovou činností se vztahem k problematice předčasných porodů, aj.

Čl. 4
Členství
1. Členem sdružení mohou být bezúhonné fyzické osoby starší 18 let plně způsobilé
k právním úkonům, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Občanské sdružení vede
seznam svých členů.
2. Člen-žena se označuje jako „dobroteta“ a člen-muž
„dobroteta“).

jako„dobrostrejda“ (dále jen

3. O přijetí členů (dobrotet) rozhoduje předseda sdružení bez zbytečného odkladu po
doručení registračního formuláře uchazeče o členství.
4. Člen sdružení je oprávněn v rámci sdružení vykonávat dobrovolnou funkci „organizační
dobrotety“ nebo „hlavní dobrotety“. Předpoklady k výkonu funkce a náplň činnosti jsou
upraveny těmito stanovami a organizačním řádem sdružení. O pověření člena k výkonu
funkce organizační nebo hlavní dobrotety rozhoduje na základě registračního formuláře
rada sdružení, a to podle potřeb sdružení. Na výkon funkce není právní nárok.
5. Členství vzniká dnem přijetí za člena a je vázáno na osobu člena. Členství nepřechází na
jeho právního nástupce.
6. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) okamžikem ztráty podmínek pro vznik členství nebo úmrtím člena,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí orgánu sdružení (rady sdružení),
d) zánikem sdružení.
7.

Důvodem zrušení členství podle čl. 4, bodu 6, písm. c) stanov může být jen porušení
povinností člena.

8.

Pověření k výkonu funkce organizační nebo hlavní dobrotety zaniká:
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a) rezignací na výkon funkce organizační či hlavní dobrotety. Rezignaci je nutné zaslat
písemně předsedkyni sdružení,
b) okamžikem ztráty podmínek pro výkon funkce organizační či hlavní dobrotety či
okamžikem ztráty podmínek pro vznik členství ve sdružení,
c) doručením písemného oznámení o odnětí pověření k výkonu funkce organizační či
hlavní dobrotety ze strany orgánu sdružení (rady sdružení); k odnětí pověření není
vyžadováno uvedení důvodu,
d) zánikem sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o bodech programu
nevyhrazených členům s funkcí organizační nebo hlavní dobrotety (čl. 5, bod
2. stanov),
b) navrhovat kandidáty do orgánů sdružení,
c) podílet se aktivně na činnosti sdružení,
d) být informován o činnosti sdružení,
e) podávat náměty, připomínky a stížnosti k činnosti a žádat o jejich vysvětlení,
2.

Člen sdružení pověřený výkonem funkce organizační nebo hlavní dobrotety je oprávněn
také volit kandidáty do orgánů sdružení – rady sdružení a kontrolní komise. Členem rady
sdružení může být zvolen pouze člen pověřený funkcí organizační dobrotety. Členem
kontrolní komise může být zvolen pouze člen pověřený funkcí hlavní dobrotety.

3. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů sdružení,
c) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení,
f)

šetřit, chránit a zvelebovat majetek sdružení,

g) informovat sdružení neprodleně o změně identifikačních a kontaktních údajů.

3

Čl. 6
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) rada sdružení,
c) předseda,
d) místopředseda,
e) kontrolní komise.

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada
svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně 10 členů sdružení. Valná hromada
rozhodující o schválení zprávy o hospodaření a účetní závěrky sdružení se musí konat
vždy do 6 měsíců od konce účetního období.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení,
rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) volí, odvolává a rozhoduje o příp. odměňováníčlenů rady sdružení,
d) volí, odvolává a rozhoduje o příp. odměňování členů kontrolní komise a
organizačních dobrotet, rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
e) volí náhradníky členů rady sdružení a členů kontrolní komise, rozhoduje o
zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů pověřených
k výkonu funkce organizační nebo hlavní dobrotety. Pokud valná hromada v navržený den
konání nebude usnášeníschopná, svolá kterýkoliv člen rady sdružení náhradní valnou
hromadu. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 5 členů.
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6. Termín a program valné hromady se členům sdružení oznámí nejméně 30 dnů přede dnem
jejího konání. Oznámení se provádí odesláním písemné nebo elektronické pozvánky na
adresu uvedenou v seznamu členů sdružení. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat
alespoň datum, hodinu, místo konání a program valné hromady. Záležitosti neuvedené
v pořadu jednání valné hromady při jejím ohlášení lze rozhodnout jen za účasti a se
souhlasem všech členů sdružení oprávněných o ní hlasovat.
7. Po zahájení valné hromady volí její účastníci předsedu valné hromady, zapisovatele a
ověřovatele zápisu. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda
valné hromady, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Zápis bude vyhotoven nejpozději do 30
dnů od ukončení zasedání. Přílohou a nedílnou součástí zápisu o průběhu valné hromady
tvoří prezenční listina.
8. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů oprávněných hlasovat o určitém bodu
programu jsou rovné.
9. Svá práva může člen vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného
zástupce. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným členem a musí z ní vyplývat
rozsah zmocnění zástupce.
10. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje prostá většina přítomných členů oprávněných k hlasování. Rozhodnutí o změně
stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech
členů sdružení.

Čl. 8
Rada sdružení
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
Funkční období člena rady je tříleté. Člen rady nesmí být současně členem kontrolní
komise. Znovuzvolení je přípustné.
3. Rada má nejméně 3 členy, avšak počet je vždy liché číslo. Dnem zániku funkce některého
ze členů rady se stává členem rady náhradník zvolený valnou hromadou.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2x ročně.
5. Rada zejména:
a) volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu sdružení,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
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e) pověřuje předsedu sdružení k jednání formou přijatých rozhodnutí a usnesení,
f) rozhoduje o nakládání s majetkem v hodnotě přesahující 2000,- Kč,
g) rozhoduje o zrušení členství člena sdružení a o pověření a odnětí funkce
organizační či hlavní dobrotety,
h) každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní
závěrky,
i) v době dlouhodobé nemožnosti výkonu funkce předsedy a místopředsedy
přebírá jejich pravomoci,
j) schvaluje organizační řád sdružení a další vnitřní předpisy.
6. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Člen rady není oprávněn
hlasovat o návrhu na své vyloučení ze sdružení.
9. Jestliže se přes opakované, nejméně trojí, svolání v průběhu 6 měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.
10. Členové rady sdružení jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného
hospodáře. Členové rady odpovídají sdružení v rozsahu stanoveném obecně závaznými
právními předpisy za škodu, kterou mu způsobí zaviněným porušením povinnosti při
výkonu své funkce.

Čl. 9
Předseda
1. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. V případě nepřítomnosti předsedy
nebo zániku jeho funkce jedná jménem sdružení místopředseda. Podepisování za sdružení
se děje tak, že k názvu sdružení připojí osoba jednající za sdružení svůj podpis s uvedením
funkce.
2. Předsedu a místopředsedu volí rada sdružení z řad svých členů. Funkční období předsedy
a místopředsedy je tříleté. Předseda ani místopředseda nesmí být současně členy kontrolní
komise. Znovuzvolení předsedy i místopředsedy je přípustné.
3. Při skončení funkce předsedy nebo místopředsedy sdružení před vypršením jeho
funkčního období odstoupením, odvoláním nebo z jiného důvodu zvolí namísto něj rada
do tří měsíců od skončení jeho funkce nového předsedu nebo místopředsedu.
4. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a valné hromady. Zastupuje sdružení navenek, jedná
jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných
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záležitostech sdružení, které nejsou v pravomoci jiných orgánů sdružení. Předseda je
odpovědný za plnění rozhodnutí rady a valné hromady a plynulý chod sdružení.
5. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.
6. Předseda rozhoduje o vzniku členství.
7. Předseda sdružení je povinen pravidelně informovat o své činnosti radu sdružení
(nejméně jednou za měsíc), kontrolní komisi (nejméně jednou za tři měsíce).. Další rozsah
povinností předsedy stanoví rada.
8. Předseda i místopředseda sdružení jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí
řádného hospodáře. Předseda a místopředseda odpovídají sdružení v rozsahu stanoveném
obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou mu způsobí zaviněným porušením
povinnosti při výkonu své funkce.

Čl. 10
Kontrolní komise
1.

Kontrolní komise je kontrolním orgánem, jehož činnost spočívá v revizi činnosti,
hospodaření, dodržování stanov a vnitřních předpisů sdružení.

2.

Kontrolní komise musí být minimálně tříčlenná, avšak počet je vždy lichý. Je volena
valnou hromadou s funkčním obdobím 1 rok. Dnem zániku funkce některého ze členů
kontrolní komise se stává jejím členem náhradník zvolený valnou hromadou.
Znovuzvolení člena kontrolní komise je přípustné.Kontrolní komise se schází nejméně
jedenkrát ročně. Je oprávněn ji svolat kterýkoliv ze členů komise. Kontrolní komise
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen kontrolní komise
má vždy jeden hlas. Kontrolní komise je schopna přijímat rozhodnutí, jsou-li na jejím
zasedání přítomni alespoň dva její členové.

3.

O jednání komise se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové kontrolní
komise.

4.

Členové kontrolní komise mají právo se účastnit všech jednání sdružení, mají právo
nahlížet do všech dokladů a předkládat valné hromadě, radě i předsedovi či
místopředsedovi sdružení svá vyjádření, doporučení a návrhy

5.

Kontrolní komise je za svou činnost odpovědná valné hromadě. Členové kontrolní
komise jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. Členové
kontrolní komise odpovídají sdružení za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně
závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením
povinnosti při výkonu své funkce.

6.

Členem kontrolní komise nesmí být žádný ze členů rady sdružení.
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Čl. 11
Zásady hospodaření
1. Hospodaření sdružení je prováděno v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Účetním obdobím sdružení je kalendářní rok.
2. Sdružení hospodaří s movitým majetkem a finančními prostředky, které jsou účelově
vázány na činnost sdružení a budou použity k plnění cílů sdružení. Majetek sdružení je
v nutném rozsahu využíván na krytí administrativně – správních a provozních výdajů
sdružení souvisejících s výkonem jeho činnosti a plněním stanovených cílů.
3. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky členů a dalších právnických a fyzických osob,
b) dotace a granty,
c) výnosy z veřejných sbírek vyhlášených v souladu s podmínkami zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších právních předpisů.
4. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
6. Rada sdružení určí osobu nebo osoby, které budou vést účetní evidenci. Rada sdružení je
odpovědná za správu majetku a vedení účetnictví.

Čl. 12
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě
rozhodnutí valné hromady, toto rozhodnutí musí být přijato nejméně
dvoutřetinovou většinou přítomných členů sdružení
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění sdružení.
2. V případě rozpuštění sdružení následuje likvidace jeho majetku. Likvidaci majetku
sdružení provede tříčlenná komise, kterou ze členů sdružení zvolí valná hromada sdružení
alespoň 2/3 většinou hlasů přítomných členů. Případný přebytek po provedené likvidaci
bude předán jiné nevládní organizaci, která má podobné cíle jako sdružení.
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Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1. Náplň činnosti členů a organizačních či hlavních dobrotet, které se nevztahují k výkonu
jejich členských práv a povinností podle těchto stanov, je určena organizačním řádem
sdružení., který schvaluje rada sdružení.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat další vnitřní předpisy
sdružení.
3.

Znění stanov, zápisy ze zasedání valné hromady a seznam členů jsou uloženy v sídle
sdružení. Zápisy a výmazy v seznamu členů je oprávněna provádět osoba pověřená
předsedou sdružení. Seznam je přístupný jen členům sdružení a osobám, které prokáží
oprávněný zájem na jeho zpřístupnění.

4. Poskytnuté osobní údaje jsou sdružením uchovávány pouze po dobu trvání členství a je
s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších právních předpisů.
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