Pomoc bez hranic, z.s.

________________________
ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV
________________________

Pomoc bez hranic, z.s., IČO: 269 91 730, se sídlem Neustupného 1839/8, Stodůlky, 155 00 Praha,
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 15486, vznikl jako
sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a to
registrací Ministerstvem vnitra dne 21. února 2005 pod č.j. VS/1-1/60048/05-R.
Ve smyslu ustanovení § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
se sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, považují
s účinností od 1. ledna 2014 za spolky podle občanského zákoníku.
***
ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLKU
Čl. 1.
Název a sídlo
1.

Název spolku zní: Pomoc bez hranic, z.s. (dále jen „spolek“).

2.

Sídlem spolku je: Praha.
Čl. 2
Statut spolku

1.

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů vedených společným zájmem.

2.

Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
Čl. 3
Účel a hlavní činnost spolku

1.

Spolek je humanitární organizací, jejímž posláním je všestranná pomoc lidem v nouzi v České
republice i v zahraničí, a to bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou
příslušnost, věk, pohlaví nebo jiné rozdíly.

2.

Spolek vyvíjí aktivity směřující k naplnění svého poslání, a to zejména:
a) pomáhá obětem přírodních katastrof, občanských válek a terorizmu;
b) zajišťuje přepravu humanitární pomoci postiženým;
c) koordinuje poskytování pomoci postiženým;
d) podporuje sociálně slabé jednotlivce případně skupiny, pěstounské rodiny a zdravotně
hendikepované;
e) pomocí potřebným přímo v postižených regionech zamezuje expanzi problémů a s tím
spojených negativních sociálních jevů do dalších oblastí;
f) vychovává a motivuje k humanitárním aktivitám své členy i obyvatelé České republiky a vede
je k pocitu uspokojení z uskutečněné pomoci, a to i publikační činností a zajišťováním
spolupráce se sdělovacími prostředky; a

Strana 1 z celkového počtu 6

g) pořádá samostatně nebo ve spolupráci s odborníky přednášky, pro laickou a odbornou
veřejnost.
Čl. 4
Členství ve spolku
1.

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí s účelem
spolku a těmito stanovami. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán
stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

2.

Členství ve spolku může být:
a) kmenové anebo
b) přidružené.

3.

Kmenové členství ve spolku vzniká dnem přijetí uchazeče za kmenového člena. O přijetí
za kmenového člena spolku rozhoduje valná hromada, a to na základě písemné přihlášky
uchazeče.

4.

Přidružené členství vzniká podáním písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku.

5.

U právnických osob členství ve spolku přechází na jejich právní nástupce.

6.

Členství ve spolku zaniká:

7.

a)

u člena – fyzické osoby jejím úmrtím,

b)

u člena – právnické osoby jejím zánikem bez právního nástupce,

c)

vystoupením člena ze spolku, a to na základě písemného oznámení člena doručeného radě;
členství v takovém případě zaniká k datu uvedenému v tomto oznámení, nejdříve však
k datu doručení oznámení radě,

d)

pokud člen nezaplatí členský příspěvek na další období, pokud tak neučiní ani v přiměřené
lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě
upozorněn,

e)

vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady na návrh rady, a

f)

zánikem spolku.

V případě zániku členství ve spolku nevzniká bývalému členovi nárok na vrácení zaplacených
členských příspěvků ani jiných plnění, které spolku poskytl.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů spolku

1.

Kmenový člen spolku má za podmínek uvedených v těchto stanovách zejména právo:
a)

podílet se na činnosti spolku,

b)

účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na něm,

c)

volit volené orgány spolku,

d)

být volen do volených orgánů spolku, a
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e)
2.

3.

4.

obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

Přidružený člen spolku má za podmínek uvedených v těchto stanovách zejména právo:
f)

podílet se na činnosti spolku, a

g)

obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

Člen má povinnost zejména:
a)

chovat se čestně a dodržovat stanovy spolku,

b)

aktivně se podílet na naplňování účelu spolku,

c)

svědomitě vykonávat funkce ve volených orgánech spolku, pokud byl do nich zvolen,

d)

platit členské příspěvky, a

e)

dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Člen spolku neručí za dluhy spolku.
Čl. 6
Orgány spolku

1.

2.

Orgány spolku jsou:
a)

valná hromada, a

b)

rada.

Do rady mohou být voleni pouze kmenoví členové – svéprávné fyzické osoby starší 18 let nebo
kmenoví členové – právnické osoby.
Čl. 7
Valná hromada

1.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2.

Valnou hromadu tvoří všichni kmenoví členové spolku.

3.

Valná hromada zejména:

4.

a)

určuje hlavní zaměření činnosti spolku a schvaluje úkoly spolku pro příslušné období,

b)

rozhoduje o změnách stanov spolku,

c)

rozhoduje o přijetí za kmenového člena spolku,

d)

schvaluje rozpočet spolku a výsledek hospodaření spolku,

e)

hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,

f)

volí a odvolává členy rady,

g)

na návrh rady rozhoduje o vyloučení člena ze spolku, a

h)

rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Zasedání valné hromady svolává předseda rady podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

Strana 3 z celkového počtu 6

5.

Předseda rady svolá zasedání valné hromady vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina
kmenových členů spolku. V takovém případě svolá předseda rady zasedání valné hromady tak,
aby se konalo nejpozději do třiceti dní od doručení takového podnětu. Nesvolá-li předseda rady
zasedání valné hromady dle předchozí věty, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné
hromady sám.

6.

Zasedání valné hromady se svolá elektronickou poštou nebo jiným vhodným způsobem,
a to nejméně čtrnáct dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas
a navrhovaný pořad zasedání. Místo a čas zasedání se vhodně určí tak, aby byla zajištěna
co nejvyšší účast kmenových členů spolku.

7.

Kdo zasedání valné hromady svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo
svoláno. Ustanovení § 250 odst. 1 věta druhá OZ se nepoužije.

8.

Nerozhodne-li valná hromada jinak, zasedání řídí předseda rady nebo jím pověřený kmenový
člen spolku.

9.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech
kmenových členů spolku.

10. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, usnesení valné hromady se přijímá většinou hlasů
kmenových členů přítomných v době usnášení; každý kmenový člen má jeden hlas. Hlasy všech
kmenových členů jsou rovné. K poradním hlasům se pro účely prověřování usnášeníschopnosti
a stanovení kvora nepřihlíží.
11. Rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina
všech kmenových členů spolku. Návrh na vyloučení člena ze spolku předkládá valné hromadě
rada.
12. Rozhodnutí o změně stanov spolku, o zrušení spolku s likvidací nebo o přeměně spolku je přijato,
jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny kmenových členů spolku.
13. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání valné hromady při jeho ohlášení,
lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nejméně dvou třetin kmenových členů spolku.
14. Rada v přiměřené lhůtě zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady a vhodným
způsobem je zpřístupní členům spolku. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy
se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila,
jaká usnesení přijala a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
Čl. 8
Rozhodnutí mimo zasedání valné hromady
1.

Rada může kdykoli navrhnout, aby kmenoví členové spolku o určité otázce rozhodli mimo
zasedání valné hromady v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

2.

Návrh na rozhodnutí mimo zasedání valné hromady musí obsahovat alespoň návrh usnesení,
podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou dostupné, a údaj o lhůtě, ve které
se mají kmenoví členové spolku k návrhu usnesení vyjádřit. Tato lhůta činí nejméně sedm dní
ode dne odeslání návrhu kmenovým členům spolku.
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3.

Rozhodnutí mimo zasedání valné hromady se přijímá většinou hlasů všech kmenových členů
spolku.

4.

Rada oznámí členům spolku bez zbytečného odkladu výsledek hlasování elektronickou poštou
nebo jiným vhodným způsobem s využitím technických prostředků, a pokud bylo usnesení
přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.
Čl. 9
Rada

1.

Rada je kolektivním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

2.

Rada má tři členy.

3.

Členové rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, a to na základě návrhu kteréhokoli
kmenového člena spolku.

4.

Funkční období členů rady je pětileté.

5.

Funkce člena rady zaniká rovněž volbou nového člena rady, nerozhodne-li valná hromada jinak.

6.

Rada zejména:
a)

volí ze svých členů předsedu a místopředsedu rady a z těchto funkcí je odvolává,

b)

koordinuje, organizuje a řídí činnost spolku včetně zajišťování výkonu vedlejší hospodářské
činnosti spolku, přičemž za těmito účely může pověřovat členy spolku plněním úkolů, pokud
tito členové s takovým pověřením vysloví souhlas,

c)

odpovídá za hospodaření spolku,

d)

zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady nebo rozhodnutí kmenových členů
mimo zasedání valné hromady,

e)

rozhoduje o splatnosti členských příspěvků a o způsobu jejich úhrady, a

f)

zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady.

7.

Rada rozhoduje ve sboru. Je schopna usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny svých
členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Hlasy všech členů rady jsou rovné.

8.

Rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických
prostředků.

9.

Spolek navenek zastupuje a právní jednání za něj činí samostatně předseda rady nebo
místopředseda rady.
Čl. 10
Zásady hospodaření

1.

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, a to v zájmu naplnění účelu spolku. Spolek
majetek nabývá především z členských příspěvků, darů, grantů a dotací.
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2.

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v
hospodárném využití spolkového majetku.

3.

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

4.

Za hospodaření spolku odpovídá rada, která alespoň jednou ročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření spolku.
Čl. 11
Likvidace spolku

1.

Po zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce,
nebo stanoví-li zákon jinak.

2.

Při vstupu do likvidace povolá valná hromada spolku likvidátora. Členství v radě není překážkou
pro jmenování do funkce likvidátora a výkon této funkce.

3.

Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění spolku a zpřístupní jej v sídle spolku
všem členům. Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to
požádá.

4.

Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů
spolku nezbytné.

5.

Likvidátor nabídne případný likvidační zůstatek jinému spolku a/nebo veřejně prospěšné
právnické osobě, které mají obdobný účel jako spolek. Není-li to možné, nabídne likvidátor
likvidační zůstatek obci, na jejímž území má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou
měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo. Získá-li likvidační
zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli.

***
Toto úplné znění stanov spolku Pomoc bez hranic, z.s. bylo přijato na zasedání valné hromady konané
dne 27. 11.2016 a je uloženo v sídle spolku.

______________________
předseda rady
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