
Stanovy spolku  

 

1. Název a sídlo spolku  

 

1.1. S.O.S. Děti Kambodži (dále jen spolek)  

IČO 227 41 283  

sídlem: Švabinského nábřeží 1716/57  

76701 Kroměříž  

 

2. Internetová stránka  

 

2.1. Na adrese: wwwsosdetikambodzi.cz jsou umístěny internetové stránky spolku, kde jsou 

uveřejňovány všechny informace.  

 

3. Účel a postavení spolku  

 

3.1. Spolek je samostatnou právnickou osobou  

 

3.2. Spolek je otevřený pro všechny zájemce o spolkovou činnost, bez ohledu na rozdíl 

pohlaví, rasy, jazyka, víry, politického smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného postavení.  

 

3.3. Účelem a posláním spolku je pomáhat potřebným v Kambodži, a to v rámci projektů 

uveřejněných na internetových stránkách spolku. Dárce si může zvolit, který projekt bude 

podporovat:  

1. finanční podpora sirotčince  

2. adopce na dálku  

3. projekt student  

4. podpora chudých rodin  

5. podpora chudých starých lidí  

6. pomoc chudým dětem na ulici  

7. finanční pomoc v krizové životní/ zdravotní situaci  

8. potravinová pomoc v krizové situaci  

 



3.4. Spolek se hlásí k základním hodnotám, na kterých je vystaven ústavní pořádek České 

republiky.  

 

4. Členství ve spolku  

 

4.1. Členem spolku se může stát kterákoliv fyzická nebo právnická osoba  

 

4.2. Členství vzniká:  

a) odevzdáním podepsaného registračního listu, kde budou uvedeny údaje: jméno, datum 

narození, bydliště, kontaktní telefonní číslo, e-mail. V případě právnické osoby IČO a sídlo.  

b) přijetím registračního listu spolku. V případě sporu o to, zda spolek registrační list přijme , 

rozhodne o věci předseda spolku.  

 

4.3. Členství zaniká:  

a) vystoupením člena  

b) vyloučením člena předsedou spolku, a to pro zvlášť závažná nebo soustavná porušování 

stanov nebo hodnot a principů, ke kterým spolek hlásí.  

 

4.4. Spolek vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisuje: jméno, datum narození a 

bydliště u fyzické osoby, a název, IČO a sídlo u právnické osoby. U všech pak dále kontaktní 

telefonní čísla a e-mail.  

Do seznamu mají právo nahlížet členové spolku.  

 

4.5. Člen má právo:  

a) být informován o všech akcích spolku  

b) účastnit se aktivně na činnosti spolku  

c) účastnit se valné hromady  

d) volit a případně být volen do orgánů spolku  

e) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat k nim vyjádření  

 

4.7. Člen má povinnost:  

a) dozorovat stanovy  

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku  

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do kterých byl zvolen  



d) soustavně nebo závažně neporušovat hodnoty a principy, ke kterým se spolek hlásí a dbát 

na jeho dobré jméno  

 

5. Orgány spolku  

 

5.1. Orgány spolku jsou:  

a) valná hromada  

b) předseda spolku  

c)revizor  

 

5.2. Předseda spolku je oprávněn si vytvořit ze členů spolku neformální orgán (radu), která 

mu pomáhá zajišťovat běžný chod spolku.  

 

5.3. Členství v orgánech spolku je bezúplatné, členové mají nárok pouze na úhradu hotových 

výdajů, pokud jsou tyto výdaje schváleny spolkem. Valná hromada může přiznat členovi 

spolku mimořádnou odměnu.  

 

5.4. Volba orgánů spolku probíhá tajně. Pokud je na funkci navržen jediný kandidát , a ten s 

tím vysloví souhlas, může volba probíhat veřejně.  

 

5.5. Funkční období volených orgánů spolku se stanoví na dobu neurčitou.  

 

6. Valná hromada  

 

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku  

6.2. Valná hromada se koná minimálně jednou ročně, zpravidla na konci kalendářního roku.  

Valnou hromadu svolává předseda spolku. Revizor je oprávněn svolat valnou hromadu, pokud 

je uvolněna funkce předsedy spolku. Revizor je povinen svolat valnou hromadu, pokud je je o 

to požádán aspoň 10% členů spolku, vždy to musí být minimálně 3 členové.  

 

6.3. Pozvánka na valnou hromadu musí být nejméně 10 dní před termínem konání valné 

hromady doručena členům spolku, tím je valná hromada řádně svolána.  

Pozvánka obsahuje vždy: datum, místo a čas konání valné hromady. Pořad zasedání není na 

pozvánce závazný, a valná hromada ho může během zasedání změnit.  



 

6.4. Valná hromada je usnášeníschopná pokud je přítomno aspoň 10% členů spolku.  

 

6.5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů spolku, každý člen 

má jeden hlas.  

 

6.6. Valná hromada volí svého předsedu, jiné orgány jen pokud je to vhodné k zajištění jejího 

průběhu. Na valné hromadě se ke konkrétnímu bodu pořadu jednání hlasuje nejdříve o návrhu 

předsedy spolku.  

 

6.7. Do působnosti valné hromady náleží také:  

a) schválení stanov spolku  

b) schválení výroční zprávy spolku  

c)volba a odvolání předsedy spolku, místopředsedy a revizora  

d)rozhodování o dalších věcech, které si valná hromada do své působnosti vyhradila  

 

7. Předseda spolku  

 

7.1. Předseda spolku je individuální statutární orgán a náleží mu vedení spolku  

 

7.2. Do působnosti předsedy spolku náleží:  

a) vedení a koordinace činnosti spolku  

b) reprezentace spolku navenek  

c) svolávání valné hromady  

d) vše ostatní, co ze zákona či stanov nenáleží jiným orgánům spolku  

 

7.3. Předseda spolku může ze své funkce odstoupit.  

 

7.4. Předseda spolku podává zprávu o činnosti spolku valné hromadě.  

 

7.5. Pokud se uvolní funkce předsedy, stává se bez dalšího předsedou spolku náhradník, 

pokud ho zvolila valná hromada.  

 

8. Revizor  



 

8.1. Revizor je kontrolním orgánem spolku  

 

8.2. Do působnosti revizora náleží také:  

a) kontrola stanov spolku, účetnictví spolku a dalších jím vybraných dokumentů  

b) řešení stížností členů spolku  

c) svolávání valné hromady v případ, kdy to určují stanovy  

 

8.3. Revizor může ze své funkce odstoupit  

 

8.4. Revizor podává o své činnosti valné hromadě  

 

9. Zastupování spolku  

 

9.1. Spolek zastupuje navenek předseda spolku  

 

10. Závěrečná ustanovení  

 

10.1. Spolek je založen na základě zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník.  

 

10.2. Spolek je založen na dobu neurčitou.  

 


