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STANOVY SPOLKU 

I. 

Název Spolku 

FOKUS Mladá Boleslav z. s. 

II. 

Sídlo 

Ptácká 138, Mladá Boleslav  

III. 

Účel 

Účelem spolku je prosazování zájmů osob se závažným duševním onemocněním, podpora 

informovanosti, vzdělávání a rozvoj moderního systému péče v této oblasti, jakož i 

poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

IV. 

Hlavní činnost Spolku 

Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek 

založen. 

V. 

Vedlejší činnost Spolku 

Vedle hlavní činnosti vyvíjí spolek též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti, za účelem podpory hlavní činnosti a hospodárného využití 

spolkového majetku. Případný zisk z této činnosti lze použít pouze pro hlavní spolkovou 

činnost včetně jeho správy.  

VI.  

Členství 

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba 

sdílející účel spolku, se zájmem podpory jeho naplňování. 

Řízení o členství je zahájeno na základě písemné přihlášky, doručené do sídla spolku, nebo 

osobně předané v den konání Valné hromady.  

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, bydliště (název, IČ, sídlo 

organizace) a musí být podepsaná žadatelem.  
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O přijetí nového člena rozhoduje Valná hromada. 

VII.  

Práva a povinnosti člena 

Člen Spolku má právo: 

- podílet se na činnosti Spolku 

- být pravidelně informován o dění ve Spolku 

- podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku 

- obdržet odpověď na své podání v přiměřené době 

- volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku 

- ukončit členství ve Spolku.  

 

Člen Spolku má povinnost: 

- chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o jeho dobrou pověst 

- dodržovat stanovy Spolku 

- aktivně se podílet na činnosti Spolku 

- bez zbytečného odkladu oznamovat změny údajů evidovaných v seznamu členů. 

 

VIII.  

Členské příspěvky 

Výši, splatnost a způsob placení členského příspěvku určí a schvaluje Valná hromada Spolku.  

 

IX. 

Seznam členů 

Seznam členů je veden a uložen v sídle spolku. Zde je pro členy spolku přístupný. V seznamu 

členů se u každého člena evidují údaje uvedené v žádosti o členství. Změny v seznamu členů 

jsou prováděny předsedou spolku ve lhůtě 30 dnů od vzniku/zániku členství nebo od 

oznámení změny.   

 

X. 

Orgány Spolku 

Valná hromada 

Předseda  

Odborný ředitel  

Ředitel  

Rada  
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XI. 

Valná hromada  

Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a plní funkci členské schůze ve smyslu zákona č. 

89/2012 Sb. občanský zákoník. Valná hromada zejména určuje hlavní zaměření činnosti 

Spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek hospodaření Spolku, hodnotí činnost 

dalších orgánů Spolku i jejich členů, rozhoduje o rozdělení, fúzi nebo zrušení Spolku s likvidací 

nebo o jeho přeměně. 

Valnou hromadu svolává Předseda spolku nejméně 1 krát do roka případně v jiném termínu 

na žádost alespoň třetiny členů spolku nebo nadpoloviční většiny Rady spolku. Pozvánka na 

Valnou hromadu musí být zveřejněna na webových stránkách spolku nejméně 30 dní před 

jejím konáním. 

Valná hromada zvolí na svém jednání předsedajícího, 3 ověřovatele zápisu a tříčlennou 

mandátní komisi. 

 

XII.  

Předseda 

Předseda je individuálním statutárním orgánem Spolku, který je volen a odvoláván Valnou 

hromadou. Funkční období Předsedy je pětileté. Výkon funkce Předsedy je bez nároku na 

odměnu. Předseda řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami, vnitřními směrnicemi spolku a 

usneseními Valné hromady po celé své funkční období. Předseda jedná při výkonu své funkce 

v plném rozsahu samostatně. Písemné právní jednání je činěno vlastnoručním podpisem 

s připojením razítka Spolku, nebo elektronicky.  

Do působnosti Předsedy náleží zejména: 

- svolávat Valnou hromadu Spolku 

- navrhnout Valné hromadě Odborného ředitele, Ředitele a členy Rady  

- realizovat úkoly stanovené Valnou hromadou.  

 

XIII. 

Odborný ředitel  

Odborného ředitele, na návrh Předsedy, schvaluje ve funkci Valná hromada. 

Odborný ředitel svou funkci vykonává na základě uzavřeného pracovního poměru a do jeho 

působnosti ve smyslu § 166 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, patří zejména: 

- zajišťování odbornosti, kvality a účelnosti služeb pro duševně nemocné 
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- právní jednání vůči zaměstnancům, zejména přijímání a ukončování pracovních 

poměrů zaměstnanců 

- řízení odborné přípravy a vzdělávání zaměstnanců 

- metodické vedení a podpora zaměstnanců. 

 

 

XIV.  

Ředitel 

Ředitele, na návrh Předsedy, schvaluje ve funkci Valná hromada.  

Ředitel svou funkci vykonává na základě uzavřeného pracovního poměru a do jeho 

působnosti ve smyslu § 166 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, patří zejména: 

- jednat, podepisovat a uzavírat jménem Spolku hospodářské smlouvy při zajišťování 

projektů a vlastní činnosti Spolku 

- posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto 

návrhy Radě spolku 

- dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku, 

- stanovit v rámci platných právních předpisů zásady hospodaření s prostředky Spolku a 

kontrolovat jejich dodržování 

- zastupovat v nezbytně nutném rozsahu Předsedu v době jeho nepřítomnosti. 

 

XV. 

Rada 

Radu, na návrh předsedy, volí a odvolává Valná hromada. Rada je poradním orgánem 

Předsedy, má nejméně 5 členů a tvoří ji Odborný ředitel, Ředitel, oblastní vedoucí a další 

odborní pracovníci.  

Do působnosti Rady patří zejména plánování a vyhodnocování činností vedoucí k naplňování 

účelu Spolku. 

 

XVI. 

Hospodaření a majetek Spolku  

Spolek hospodaří a k plnění cílů využívá majetek, který tvoří zejména movitý a nemovitý 

majetek, účelové a jiné finanční dotace, příspěvky a dary, dědictví, příjmy z nadací, 

podnikatelské činnosti Spolku, vlastního jmění a jiné příjmy. 

Hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a interními 

předpisy. 

V případě ukončení činnosti Spolku, bude jeho likvidační zůstatek bezúplatně převeden na 

jiný neziskový subjekt s obdobným zaměřením. 
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XVII. 

Závěrečná ustanovení 

Otázky těmito Stanovami výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 

Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 16. 12. 2015, jejíž konání 

je potvrzeno zápisem ze dne 16. 12. 2015 a jejich znění je účinné od 1. 1. 2016.  
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