Přírodna, z.s.
Stanovy spolku
Čl. I
Název a sídlo
NÁZEV SPOLKU: Přírodna, z.s.
SÍDLO SPOLKU: Pražská 3546/46, 669 02 ZNOJMO

Čl. II
Účel spolku
Hlavním účelem spolku je:
- společensky užitečnou činností přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života, k hlubšímu
poznání vztahu s přírodou a podporou vzdělávání, a to zejména prostřednictvím kulturních,
vzdělávacích a zábavných akcí, přednášek, seminářů, kurzů, konferencí, workshopů a pobytů;
- podpora, aplikace, výzkum a zvyšování povědomí o přírodním stavitelství a zdraví
prospěšnému bydlení.
- podpora a propagace způsobů pěstování léčivých hub v domácích podmínkách, poskytování
informací a materiálů členům a zájemcům o vlastní pěstování hub.

Čl. III
Hlavní činnosti spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) Organizací akcí, přednášek, seminářů, kurzů, konferencí, workshopů, pobytů za
účelem vzdělávání, poznávání a předávání zkušeností.
b) Pořádáním kulturních, zábavných a diskusních setkávání, kulturních akcí typu
hudebních a uměleckých vystoupení.
c) Budováním a podporou malých mobilních a dočasných, ekologicky
a ekonomicky dosažitelných staveb z přírodních materiálů, s ohledem na zachování
půdy.
d) Zajištění nutné organizace a prostorů pro realizaci uvedených aktivit včetně dopravy,
ubytování a stravování osob účastnících se projektů a programů v rámci hlavní
činnosti spolku.
e) Pořádáním terapií a pobytů v přírodě (zahradních terapií).
f) Pořádáním a propagací zdraví podporujících pobytů v infra sauně – NEAR,
poskytování teoretických a praktických informací, zkušeností.
g) Podpory a propagace přírodní kosmetiky, rozšíření obzorů a osvětou v oblasti
zdravého životního stylu.
h) Podpory a propagace způsobů pěstování léčivých hub v domácích podmínkách,
dodáváním, poskytováním informací a materiálu zájemcům o vlastní pěstování hub.
i) Poradenské a konzultační činnosti.

Čl. IV
Organizační uspořádání
Orgány spolku jsou:
•

Členská schůze, jako orgán nejvyšší,

•

Předsednictvo, jako kolektivní statutární orgán

ČLENSKÁ SCHŮZE
1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze, která se schází jednou ročně.
2. Členskou schůzi svolává Předseda spolku.
3. Práva a pravomoci Členské schůze:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) projednává předchozí a budoucí činnost spolku,
c) schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulý rok,
d) rozhoduje a schvaluje plány činností na další kalendářní rok,
e) volí a odvolává předsedu na funkční období 5 let,
f) volí a odvolává místopředsedu na funkční období 5 let,
g) rozhoduje o výši členského příspěvku a datu splatnosti,
h) v případě zrušení spolku jmenuje likvidátora spolku.
4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina
členů spolku.
5. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba
většina hlasů přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas.
PŘEDSEDNICTVO
1. Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem spolku. Skládá se ze dvou členů,
a to předsedy a místopředsedy.
2. Jejich funkční období je pětileté a můžou být voleni opakovaně.
3. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek každý samostatně. Výhradní právo
disponovat s bankovním účtem má pouze Předseda spolku.
4. Nákupy, investice či smlouvy, které vytváří závazky a výdaje podepisuje výhradně
předseda (i místopředseda), anebo z Plné moci jimi pověřený zástupce, a to v rozsahu
Plnou mocí uděleném.
5. Předseda zejména navrhuje a schvaluje vnitřní organizační normy a pravidla
fungování vnitřních projektů spolku.
6. Předseda schvaluje přijetí nových členů.
7. Předseda svolává mimořádnou Členskou schůzi podle potřeby, a pravidelnou
Členskou schůzi jednou ročně.
8. Předseda oznamuje den konání pravidelné i mimořádné Členské schůze nejméně
14 dní předem pozvánkou, kterou umístí na vnitřní on-line členský systém, ke kterému

má přístup každý člen spolku prostřednictvím internetu. Nemá-li člen k tomuto
systému přístup, předá mu Předseda pozvánku osobně, poštou nebo e-mailem.
9. Předseda činí z každé výše uvedené Členské schůze zápis a ten ukládá v sídle spolku.
Zápis podepisuje Předseda spolku a ověřuje Místopředseda.
10. Místopředseda předkládá Předsedovi nové návrhy projektů a organizace spolku.
11. Místopředseda konzultuje s Předsedou a ostatními členy spolku otázky dotýkající se
celého spolku a jeho celkového směřování.
12. Místopředseda podepisuje a ověřuje zápis z Členské schůze.

Čl. V.
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát každý občan České republiky i cizí státní příslušník.
2. Členem spolku může být také každá fyzická osoba mladší 18 let, pokud s jejím členstvím
souhlasí její zákonný zástupce (alespoň jeden z rodičů).
3. Přihlášku ke členství přijímá Předseda. Podmínkou vstupu do spolku je souhlas se
stanovami spolku.
4. Členem spolku se stává žadatel po schválení jeho přihlášky ke členství Předsedou spolku a
zaplacením členského příspěvku na dané období.
5. Každý přijatý člen získá tištěný nebo elektronický členský průkaz a kód člena, kterým se
bude u Spolku identifikovat.
6. Každý člen spolku bez rozdílu druhu členství má povinnost:
a) dodržovat stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) platit členské příspěvky; výši a splatnost členských příspěvků stanoví členská
schůze.
7. Členové neručí za dluhy spolku.
8. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápisy a výmazy v tomto seznamu při vzniku a zániku
členství a při jakékoliv změně podstatných údajů provádí Předseda nebo jím pověřený
člen. Údaje o členech spolku slouží pouze pro vnitřní potřeby a pro komunikaci uvnitř
spolku. Nebudou poskytnuty třetí osobě. Je s nimi zacházeno podle zákona o ochraně
osobních údajů.
Druhy členství:
•

Řádné členství; se všemi právy a povinnostmi

•

Registrované členství; s některými omezenými právy a povinnostmi

ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ
1. Řádné členství je normální formou aktivity osob v rámci spolku. Řádný člen je trvale
aktivní člen, zpravidla zakladatel spolku nebo člen.
2. Řádným členem se může stát registrovaný člen po uplynutí 3 let nepřetržitého
registrovaného členství ve spolku, který se významným způsobem podílí na chodu
spolku a je podpořen většinou hlasů dalších řádných členů spolku a plní výše uvedené
podmínky (čl. V, odst. 1., 2., 3., 4.).
3. Řádný člen má právo:
a) účastnit se jednání Členské schůze s právem hlasovat,
b) podávat návrhy, podněty, připomínky a dotazy Členské schůzi ohledně chodu
spolku a naplňování jeho cílů,
c) podílet se na praktické činnosti spolku a účastnit se akcí za zvýhodněných
podmínek, případně pomáhat s organizací,
d) dlouhodobě se podílet na řízení spolku nebo jeho konkrétních činností,
e) volit členy spolku a být volen členem spolku,
f) být informován o činnosti a hospodaření spolku,
g) ukončit své členství ve spolku z vlastní vůle.
REGISTROVANÉ ČLENSTVÍ
1. Registrovaný člen je osoba, která podporuje činnosti a cíle spolku.
2. Registrovaným členem se stává osoba, která splní výše uvedené podmínky (čl. V, odst.
1., 2., 3., 4.).
3. Registrovaný člen má právo:
a) účastnit se jednání Členské schůze s hlasem poradním,
b) podávat návrhy, podněty, připomínky a dotazy Členské schůzi ohledně chodu
spolku a naplňování jeho cílů,
c) účastnit se akcí za zvýhodněných podmínek, případně pomáhat s organizací,
d) být pravidelně informován o činnosti spolku,
e) ukončit své členství ve spolku z vlastní vůle.

Čl. VI.
Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena Předsedovi spolku. Žádost o
vystoupení nabývá okamžitou platnost přijetím a odsouhlasením Předsedou
spolku,
b) dohodou,
c) úmrtím člena,
d) zánikem spolku bez právního nástupce,

e) vyloučením člena,
f) nedodržováním stanov spolku,
g) nezaplacením členského příspěvku na dané období,
h) za spáchání úmyslného trestného činu, směřujícího proti osobní svobodě, zdraví
nebo majetku, nebo za zvláště zavrženíhodné jednání, alkoholismus, chování proti
dobrým mravům a zneužívání činnosti spolku pro vlastní prospěch.
2. O zániku členství rozhoduje Předseda spolku.
3. Vyloučení včetně důvodů ze spolku oznámí Předseda členovi pomocí on-line členského
systému, ke kterému má přístup každý člen spolku prostřednictvím internetu. Nemá-li člen
k tomuto systému přístup, oznámí Předseda tuto skutečnost osobně, poštou nebo
e-mailem. Po přijetí oznámení členem nebo do 10 dnů od odeslání oznámení na evidované
kontaktní údaje, nabývá vyloučení platnost. Proti tomuto není možné se odvolat.
4. Důvody vyloučení člena jsou zejména, pokud tento závažně porušil povinnost vyplývající
z jeho členství a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu, a to ani po výzvě Předsedy spolku.
Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť
závažnou újmu.
5. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.
6. Členský příspěvek se v případě ukončení členství nevrací.

Čl. VII.
Hospodaření spolku
1. Spolek není založen za účelem dosahování zisku.
2. Příjmy budou tvořit:
•

členské příspěvky,

•

dobrovolné příspěvky,

•

dary,

•

příjmy z činnosti podporující naplnění účel spolku,

•

dotace,

•

granty.

3. Účetnictví spolku je vedeno způsobem a podle dotčených účetních a daňových zákonů
a obecně závazných právních předpisů.
4. Spolek může přijmout zaměstnance, dobrovolníky nebo brigádníky pro zabezpečení svých
cílů a poslání.
5. Veškeré příjmy spolku budou nadále použity pouze na další zajištění vlastních aktivit
a činností s tím souvisejících.
6. Veškeré výdaje spolku budou schvalovány Předsedou a vydávány tak, aby neohrozily
další chod spolku.
7. Spolek může vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti, účelem kterého bude podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití

spolkového majetku. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku lze použít pouze pro
spolkovou činnost včetně správy spolku.
8. Vedlejší činnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského
zákona.

Čl. VIII.
Jednání a podepisování za spolek
1. Za spolek Přírodna, z.s jedná navenek ve všech věcech Předseda nebo z Plné moci jím
pověřený zástupce, a to v rozsahu Plnou mocí uděleném.
2. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek každý samostatně. Výhradní právo
disponovat s bankovním účtem má pouze Předseda spolku.
3. Předseda a Místopředseda se podepisují tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.

Čl. IX.
Zrušení a zánik spolku
1. Spolek může být zrušen pouze na základě rozhodnutí Členské schůze hlasem všech
Řádných členů nebo z rozhodnutí příslušného soudu o jeho zrušení.
2. Při zrušení spolku je jmenován Členskou schůzí likvidátor, který určí další postup.
3. Po ukončení činnosti na základě majetkového vypořádání bude veškerý majetek převeden
na jinou právnickou neziskovou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Výběr této
osoby/organizace schvaluje Členská schůze.
4. Spolek zaniká jeho výmazem ze spolkového rejstříku.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nadepsaného spolku jsou v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku a schváleny členkou schůzí spolku dne 15. března 2020.
2. Právní vztahy neřešené v obsahu těchto stanov se dále posuzují tak, jak jsou dány
v právech a povinnostech dotčenými ust. § zák. č. 89/2012 Sb.

Čl. XI.
Účinnost
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich uložení ve sbírce listin spolkového rejstříku.
Ve Znojmě, dne 15. března 2020

