
Stanovy Sdružení obrany spot řebitel ů - Asociace  

 

 I. Základní ustanovení 

1. Název sdružení je Sdružení obrany spotřebitelů 
- Asociace, lze používat také zkratku SOS - 
Asociace; součástí názvu může být právní forma 
oddělená čárkou.  

2. Sídlem sdružení je Mečová 368/5, 602 00 Brno. 

 II.  Cíl a předmět činnosti 

1. Posláním SOS - Asociace je zvyšovat schopnost 
spotřebitelů, nájemníků a pacientů prosazovat svá 
práva a oprávněné zájmy.  

2. Toto poslání SOS - Asociace naplňuje zejména 
tak, že: 

a) poskytuje spotřebitelské poradenství  

b) vydává a šíří informace důležité pro orientaci 
subjektů na trhu ve spotřebitelských právech a 
ochraně spotřebitelů; 

c) realizuje projekty zkvalitňující ochranu 
spotřebitelů; 

d) realizuje vzdělávání v oblasti ochrany 
spotřebitelů, a to jak pro spotřebitelskou, tak pro 
podnikatelskou veřejnost, čímž přispívá ke 
zkvalitnění podnikatelského prostředí; 

e) napomáhá k odstraňování nedostatků na trhu, 
mj. i tím, že podává podněty dozorovým a dalším 
orgánům i předkládá návrhy na zahájení řízení u 
soudu ve věci ochrany práv spotřebitelů např. o 
zdržení se protiprávního jednání a vystupuje 
v těchto řízeních jako účastník; 

f) napomáhá k mimosoudnímu řešení sporů mezi 
spotřebiteli a podnikateli; 

g) spolupracuje s dalšími organizacemi s 
podobnými cíli v ČR i zahraničí; 

h) vyvíjí další činnosti v oblasti ochrany 
spotřebitele; 

i) rozšiřuje svoji členskou základnu; 

j) vyvíjí činnost pro zvýšení povědomí o právech 
nájemníků a pacientů; 

k) vyvíjí činnost pro zachování udržitelného 
rozvoje.  

 III.  Členství v SOS - Asociace 

1. SOS - Asociace je otevřené sdružení, jehož 
členem se může stát každý spotřebitel. 

2. Sympatizujícím členem se stane na pět let 
fyzická osoba, která deklaruje svou morální 
podporu existenci či aktivitám SOS - Asociace. 

3. Přispívajícím členem se stane na dvanáct 
měsíců fyzická osoba dnem, kdy SOS - Asociace 
od ní obdrží členský příspěvek. 

4. Čestní členové SOS - Asociace:  

a) čestným členem se stane rozhodnutím 
Shromáždění fyzická osoba, která se mimořádně 
zasloužila o rozvoj SOS - Asociace a ochrany 
spotřebitelů;  

b) čestný člen má právo být informován o 
činnosti SOS - Asociace a účastnit se 
Shromáždění s hlasem poradním; 

c) čestné členství může být uděleno 
Shromážděním in memoriam. 

5. Členství v SOS - Asociace zaniká: 

a) Písemným prohlášením o vystoupení ze SOS - 
Asociace ze strany člena.  

b) Rozhodnutím Předsedy o zrušení členství.  

c) Smrtí člena. 

6. Výši členských příspěvků v rámci jednotlivých 
druhů členství stanoví Předseda, stejně tak rozsah 
služeb poskytovaných členům SOS - Asociace v 
rámci jednotlivých druhů členství. O takto 
stanoveném rozsahu služeb jsou členové 
informováni vyvěšením písemného oznámení 
Předsedy v sídle SOS - Asociace. 

7.   Vystoupí-li přispívající člen ze SOS - Asociace 
před uplynutím doby, na kterou zaplatil členské 
příspěvky, nevzniká mu vystoupením z SOS - 
Asociace nárok na vrácení již zaplaceného 
členského příspěvku.  

8.  Zanikne-li členství přispívajícího člena v SOS - 
Asociace rozhodnutím Předsedy o zrušení členství 
podle čl. III odst. 8 písm. b) těchto stanov, vrátí 
SOS - Asociace takto vyloučenému členovi 
poměrnou část jím zaplaceného členského 
příspěvku.  

 IV.  Orgány SOS - Asociace 

1. Nejvyšším orgánem SOS - Asociace je 
Shromáždění. Shromáždění volí volené orgány 
SOS - Asociace, kterými jsou Předseda a Revizor.  

2. Právo účastnit se Shromáždění mají pouze 
přispívající členové SOS - Asociace, Předseda a 
Revizor. Právo hlasovat na Shromáždění mají 
pouze přispívající členové SOS – Asociace, kteří 
jsou přispívajícími členy déle než jeden rok. 

3. Jiné osoby než přispívající členové, Předseda a 
Revizor mohou být jednání Shromáždění přítomny, 
pokud Shromáždění odhlasuje jejich přítomnost 



nadpoloviční většinou. Považuje-li to Předseda za 
nutné, může rozhodnout, že o jednání a unesení 
Shromáždění se pořídí notářský zápis; v takovém 
případě je oprávněn být jednání Shromáždění 
přítomen také notář či pracovník notáře, který tento 
zápis pořizuje. 

4.  Shromáždění je usnášeníschopné při 
přítomnosti alespoň tří a zároveň nadpoloviční 
většiny z těch přispívajících členů, kteří potvrdili 
účast alespoň 15 dní předem na základě pozvánky 
k účasti na Shromáždění (dále jen „pozvánka“). 
Pozvánka musí být zveřejněna minimálně 30 dní 
předem na internetových stránkách SOS - 
Asociace. Shromáždění přijímá rozhodnutí 
nadpoloviční většinou přítomných členů.  

5. Shromáždění svolává Předseda v těchto 
případech: 

a) je-li to dle uvážení Předsedy nezbytné, 

b) požádá-li o svolání Shromáždění alespoň jedna 
třetina přispívajících členů, je Předseda povinen 
svolat Shromáždění do tří měsíců ode dne 
doručení písemné žádosti s podpisy těchto členů. 
Nesvolá-li Předseda Shromáždění na základě 
žádosti ve lhůtě podle předchozí věty, je 
oprávněn Shromáždění svolat kterýkoliv 
přispívající člen SOS - Asociace. V takovém 
případě je Shromáždění svoláno tím přispívajícím 
členem, který oznámí svolání Shromáždění jako 
první.  

6. Shromáždění rozhoduje ve všech oblastech 
týkajících se fungování SOS - Asociace, zejména 
volí volené orgány SOS - Asociace, schvaluje 
zprávu o hospodaření SOS - Asociace a rozhoduje 
o další činnosti SOS - Asociace. 

 V. Předseda  

1. Statutárním orgánem SOS - Asociace je 
Předseda. Jednáním jménem organizace nebo k 
výkonu některých činností může Předseda 
dlouhodobě zmocnit třetí osobu. Předseda nebo jím 
zmocněná osoba jsou oprávněni k výkonu své 
funkce a v jejích mezích vydávat interní předpisy. 

2. Pokud se Předseda vzdá funkce nebo zemře-li, 
vykonává jeho oprávnění a povinnosti podle těchto 
stanov včetně jednání jménem SOS - Asociace 
navenek dočasně osoba zmocněná Předsedou podle 
čl. V odst. 1 těchto stanov a není-li, pak Revizor, 
avšak nejdéle po dobu dvou měsíců. Nejpozději do 
uplynutí této doby je tato osoba, povinna svolat 
Shromáždění, které zvolí nového Předsedu.  

 VI.  Revizor 

1. Revizor průběžně kontroluje hospodaření SOS - 
Asociace, zejména dodržování zásad hospodaření 

SOS - Asociace. Revizor nemůže být současně 
Předsedou. 

2. Vzdá-li se Revizor funkce nebo zemře-li, 
vykonává jeho práva a povinnosti podle stanov 
přispívající člen určený Předsedou. Předseda je 
povinen do dvou měsíců svolat Shromáždění, které 
zvolí nového Revizora. 

 VII.  Zásady hospodaření SOS - Asociace 

1. Za hospodaření SOS – Asociace, zpracování 
účetní dokumentace v souladu s právními předpisy 
odpovídá Předseda. Ten je oprávněn pověřit k 
výkonu těchto činností jinou osobu, pověřením této 
osoby se však Předseda nezbavuje odpovědnosti. 

2. Prostředky ke své činnosti získává SOS - 
Asociace z dotací z veřejných rozpočtů, či jiných 
dotací a grantů, z výnosů činností naplňujících cíle 
sdružení, z členských příspěvků, popř. z jiných 
zdrojů. 

3. O hospodaření SOS - Asociace za období od 
minulého zasedání Shromáždění předkládá Revizor 
zprávu na zasedání Shromáždění. Shromáždění 
tuto zprávu schválí, nebo zadá Pokladníkovi její 
přepracování. 

4. SOS - Asociace hospodaří s dlouhodobě 
vyrovnaným rozpočtem; případný kladný 
hospodářský výsledek bude využit na úhradu 
budoucího záporného hospodářského výsledku, 
příp. na rozšíření obecně prospěšných aktivit pro 
spotřebitele. 

 VIII.  Zánik SOS - Asociace 

1. SOS - Asociace zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením či 
splynutím s jiným sdružením, o čemž rozhoduje 
Shromáždění, 

b) pravomocným rozhodnutím ministerstva 
vnitra o jeho rozpuštění. 

2. Nestanoví-li Shromáždění jinak, pak při zániku 
SOS - Asociace bez právního nástupce se zůstatek 
majetku převede na sdružení s obdobným 
předmětem činnosti, nebo na dárce do výše 
poskytnutého daru. 

 IX.  Závěrečná ustanovení 

1. Toto nové znění stanov nabývá planosti 
schválením Shromážděním a účinnosti nabývá 
registrací příslušným úřadem. Shromáždění 
zmocňuje Předsedu v případě odmítnutí registrace 
tohoto znění stanov příslušným úřadem ke změnám 
z toho vyplývajících. 

2. Toto platné a účinné nové znění plně nahrazuje 
stanovy SOS - Asociace ze dne 24. 11. 2011. 


