
Stanovy občanského sdružení Český západ o.s.

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Název občanského sdružení je Český západ o.s. (dále jen sdružení).

2. Sídlem sdružení je Dobrá Voda č.p. 8, 364 01 Toužim.

3. Sdružení je samostatnou dobrovolnou organizací založenou na základě zákona č. 83/1990 
Sb., o sdružování občanů.

4. Sdružení je apolitickým a nezávislým subjektem.

5. Založení sdružení bylo iniciováno a podpořeno mnichy z Kláštera Nový Dvůr (dále jen 
mniši).

6. Sdružení může k naplňování svého poslání a cílů vytvářet zájmová, účelová či 
hospodářská seskupení.

Čl. 2

Poslání činnosti sdružení

1. Posláním činnosti občanského sdružení Český západ je budovat na území Toužimska 
občanskou společnost. Občanská společnost je taková, ve které zejména nedochází 
k sociálnímu vyloučení, projevům xenofobie a rasové nesnášenlivosti, a kterou 
charakterizuje zájem občanů na řešení věcí veřejných.

2. Sdružení naplňuje své poslání zejména:
a) poskytováním sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a to zejména 
poskytováním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a terénních programů, 
b) posilováním sebevědomí sociálně vyloučených občanů a podporou při objevování 
jejich jedinečnosti, vlastních zdrojů a možností pro další rozvoj,
c) pořádáním vzdělávacích a rekvalifikačních programů,
d) vytvářením pracovních příležitostí, případně pomocí s uplatněním na pracovním trhu,
e) organizováním volnočasových aktivit, individuálního doučování, prevencí 
patologických jevů,
f) zapojováním sociálně vyloučených občanů do řešení problémů veřejného zájmu, 
zejména na komunální úrovni,
g) zvyšováním sociální kultury (bydlení, občanské soužití apod.),
h) překonáváním komunikačních bariér mezi obyvateli panelového domu a zástupci 
veřejnoprávních institucí.
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Čl. 3

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) správní rada
c) výkonný ředitel
d) příp. další orgány zřízené správní radou či valnou hromadou

Čl. 4

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Valnou hromadu tvoří všichni řádní členové sdružení.

3. Valnou hromadu svolává předseda správní rady dle potřeby, nejméně však jednou ročně. 
Předseda správní rady je povinen svolat valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení 
žádosti podepsané nejméně třetinou řádných členů sdružení. V případě, že předseda 
správní rady není jmenován, svolává valnou hromadu jiný člen správní rady nebo 
jakýkoliv člen sdružení pověřený tímto úkolem nejméně třetinou řádných členů.

4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov
b) schvaluje strategický plán sdružení pro příslušné období
c) volí s jejich souhlasem členy komory členů sdružení správní rady, když před tím 
rozhodne o tom, jak bude volba probíhat
d) rozhoduje o zrušení členství
e) rozhoduje o změně členství
f) rozhoduje o zrušení sdružení
g) rozhoduje o zřízení nebo úpravě povinnosti platit členské příspěvky

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných 
členů. Hlasovací právo je rovné; o změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou 
většinou hlasů všech řádných členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou 
přítomných řádných členů.

6. Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady, který je zvolen na začátku každé 
valné hromady na základě návrhu předsedy nebo jiného člena správní rady.

7. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde 
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci správní rada.
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Čl. 5

Správní rada

1. Správní rada je orgánem sdružení, který má poradenskou, řídící a kontrolní funkci vůči 
výkonnému řediteli a za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Správní rada se skládá ze tří komor: 
a) komory mnichů, která má jednoho člena,
b) komory zaměstnanců v přímé práci s cílovou skupinou, která má jednoho člena,
c) komory členů sdružení, která má nejméně tři členy,
a z výkonného ředitele, který však nemá hlasovací právo.

3. O tom, kdo je členem správní rady v komoře mnichů, bude písemně informován předseda 
valné hromady před započetím volby členů správní rady zástupcem mnichů.

4. O tom, kdo byl zvolen členem správní rady v komoře zaměstnanců v přímé práci s cílovou 
skupinou, bude písmeně informován předseda vlané hromady před započetím volby členů 
správní rady výkonným ředitelem. Ten musí nejméně 7 dní přede dnem konání valné 
hromady odevzdat předsedovi správní rady seznam zaměstnanců v přímé práci s cílovou 
skupinou, kteří budou volit svého zástupce v komoře zaměstnanců v přímé práci s cílovou 
skupinou. Pokud předseda zjistí nesrovnalosti v tomto seznamu, nařídí výkonnému řediteli 
uvedení v bezvadný stav. Poté proběhne za přítomnosti výkonného ředitele, příp. dalších 
osob tajná volba, o níž bude vypracován písemný zápis, který výkonný ředitel na požádání 
předloží předsedovi správní rady či předsedovi valné hromady. Zvolen je ten zaměstnanec 
v přímé práci s cílovou skupinou, který obdrží nejvíce hlasů. Nastane-li rovnost 
zaměstnanců s nejvyšším počtem hlasů, koná se druhé kolo volby, do kterého postupují 
pouze zaměstnanci s nejvyšším počtem hlasů. Zvolen je ten zaměstnanec, který obdrží 
nejvíce hlasů. Není-li možné ani takto určit zvoleného zaměstnance, rozhodne mezi těmi, 
kteří v druhém kole obdrželi nejvíce hlasů, los. Pokud se zvolený zaměstnanec stane 
výkonným ředitelem nebo se vzdá své funkce, nastupuje na jeho místo další zaměstnanec 
s nejvyšším počtem hlasů, tj. ten, který při hlasování skončil na dalším nezvoleném místě.

5. Kandidáty komory členů sdružení nemohou být zaměstnanci v přímé práci s cílovou 
skupinou, mniši a výkonný ředitel.

6. Jedna osoba může být členem pouze v jedné komoře správní rady.

7. Správní rada řídí činnost sdružení prostřednictvím výkonného ředitele v období mezi 
zasedáními valné hromady v souladu se strategickým plánem sdružení.

8. Správní rada zejména:
a) volí z členů komory členů sdružení předsedu a místopředsedu správní rady
b) monitoruje realizaci strategických a operačních plánů
c) svolává valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení
f) schvaluje účetní uzávěrky, plány rozpočtů a výroční zprávy
g) monitoruje a konzultuje postup výkonné složky sdružení
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9. Předseda nebo místopředseda správní rady zastupují vedle výkonného ředitele sdružení 
navenek a jednají jeho jménem. V níže uvedených věcech pak jednají na základě pověření 
správní rady společně vždy alespoň dva statutární zástupci sdružení, z nichž jeden je 
výkonný ředitel:
a) prodej a nákup nemovitostí
b) uzavírání smluv s předmětem plnění nad 50.000,- Kč

10. Zasedání správní rady svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 
dvakrát ročně. Předseda případně místopředseda správní rady sestavuje program zasedání 
a řídí jednání správní rady a dále je povinen zajistit zápis z jednání a jeho rozeslání všem 
členům správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 
členů správní rady.

11. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů; v případech hodných 
zvláštního zřetele může správní rada rozhodovat také korespondenčně (rozumí se poštou, 
elektronickou poštou, faxem či telefonem). Požádá-li o to písemně předsedu správní rady 
zástupce komory mnichů nebo zaměstnanců v přímé práci s cílovou skupinou, vyhlásí 
předseda správní rady nouzový režim rozhodování správní rady. V nouzovém režimu má 
každá komora správní rady jeden hlas, rozhoduje se nadpoloviční většinou. Zástupce 
komory sdružení bude okamžitě po vyhlášení nouzového režimu zvolen, nestane-li se tak, 
stane se jím nejvýše postavený člen správní rady z komory členů sdružení (předseda, 
odmítne-li, pak místopředseda). Nelze-li ani takto zástupce komory členů sdružení určit, 
stanoví jej předseda správní rady. Nouzový režim končí rozhodnutím správní rady 
o skončení nouzového režimu.

Čl. 6

Výkonný ředitel

1. Výkonný ředitel je statutárním zástupcem sdružení.

2. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává předseda správní rady na základě rozhodnutí 
správní rady. Není-li post výkonného ředitele obsazen, přebírá jeho pravomoci osoba 
pověřená správní radou; je-li to možné, správní rada pověří zástupce výkonného ředitele. 
Správní rada však musí nejpozději do dvou měsíců jmenovat nového výkonného ředitele.

3. Výkonný ředitel nemusí být členem sdružení.

4. Výkonný ředitel je exekutivním orgánem sdružení, který je odpovědný správní radě za 
plnění strategických a operačních plánů.

5. Výkonný ředitel je povinen nejméně dvakrát ročně připravit pro jednání správní rady 
písemnou zprávu o plnění strategických a operačních plánů, kterou je povinen předložit 
všem členům správní rady alespoň tři dny před termínem jednání správní rady. Termín 
jednání správní rady musí předseda správní rady sdělit výkonnému řediteli alespoň 14 dní 
předem.

6. Výkonný ředitel průběžně konzultuje s předsedou nebo pověřeným členem správní rady 
plnění strategických a operačních plánů.
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7. Výkonný ředitel má právo a povinnost se účastnit všech jednání správní rady.

Čl. 7

Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Sdružení může na základě rozhodnutí správní rady provozovat vedlejší hospodářskou 
činnost v oblasti podnikání dle živnostenského zákona.

3. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) výnosy majetku
c) příjmy z činností při naplňování poslání sdružení
d) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti
e) projekty
f) členské příspěvky

4. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný ředitel, který průběžně informuje správní radu 
a každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky.

Čl. 8

Výroční zpráva

1. Výroční zpráva je vypracovávána za uplynulý kalendářní rok; za její zpracování je 
odpovědný výkonný ředitel a výroční zprávu schvaluje správní rada.

2. Výroční zpráva je veřejnosti přístupná v místě sídla sdružení a na webové stránce 
sdružení.

Čl. 9

Řádné členství

1. Řádným členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které 
souhlasí se stanovami sdružení.

2. O přijetí za řádného člena sdružení rozhoduje na základě písemné žádosti správní rada 
sdružení.

3. Nerozhodne-li správní rada jinak, vzniká řádné členství dnem přijetí za člena.

4. Dokladem o řádném členství je potvrzení o řádném členství, vydané výkonným ředitelem.

5. Řádné členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zánikem
d) zrušením členství z rozhodnutí valné hromady
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e) zánikem sdružení
f) rozhodnutím valné hromady o změně řádného členství na přidružené

6. Řádný člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit do orgánů sdružení
c) rozhodovat na jednání valné hromady
d) být volen do orgánů sdružení
e) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat vyjádření těchto orgánů

7. Řádný člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění poslání sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
d) platit členské příspěvky na základě rozhodnutí valné hromady, a to vždy do 31.12. za 
příslušný kalendářní rok

Čl. 10

Přidružené členství

1. Přidruženým členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, 
které souhlasí se stanovami a posláním sdružení.

2. O přijetí za přidruženého člena sdružení rozhoduje na základě písemné žádosti správní 
rada sdružení.

3. Nerozhodne-li správní rada jinak, vzniká přidružené členství dnem přijetí za člena.

4. Dokladem o přidruženém členství je potvrzení o přidruženém členství, vydané výkonným 
ředitelem.

5. Přidružený člen nemá právo hlasovat na valné hromadě.

6. Přidružené členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zánikem
d) zrušením členství z rozhodnutí valné hromady
e) zánikem sdružení

7. Přidružený člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) být volen od 18 let do orgánů sdružení
c) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat vyjádření těchto orgánů

8. Přidružený člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění poslání sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
d) platit členské příspěvky na základě rozhodnutí valné hromady, a to vždy do 31.12. za 
příslušný kalendářní rok
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Čl. 11

Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí 
valné hromady
b) rozhodnutím ministerstva vnitra ČR

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada současně 
o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na 
poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s posláním činnosti sdružení a 
podporují ho. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení. Návrh na 
čestné členství podává valné hromadě správní rada.

2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád 
sdružení.

3. Sdružení se může v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
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