
Stanovy zapsaného spolku Přírodní zahrada

Čl. 1
Název a sídlo

Název: Přírodní zahrada z.s.
(dále jen „zapsaný spolek“ nebo „spolek“ )
Sídlo: Jindřichův Hradec

Čl. 2
Statut spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti spolku

1. Cílem spolku je:

a) vytvořit síť ukázkových „Přírodních zahrad“
b) iniciovat i podporovat jednotlivce i skupiny při vytváření a zakládání „Přírodních zahrad“
c) aktivně se spolupodílet na akcích a osvětě v rámci ekologické a environmentální výchovy, 
přírodního „zahradničení“ a aktivitách, které vedou k vědomí odpovědnosti za udržení kvality 
prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách
d) práce s dětmi a mládeží
e) ochrana přírody a krajiny
f) lektorská a poradenská činnost v oblasti přírodě blízkého zahradničení, environmentální výchovy,
ochrany přírody a klimatu
g) vydávání publikací, informačních materiálů a metodických pomůcek
h) podpora a organizace společenských, kulturních, vzdělávacích a jiných akcí
i) jiné činnosti, které nejsou v rozporu s výše uvedenými cíli a které účinněji využijí prostředků 
spolku.

Čl. 4
Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 
stanovami a cíli spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,



e) zánikem spolku.
5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou spolku. Spolek vede seznam členů.
6. Rada spolku může rozhodnout o udělení čestného členství fyzickým a právnickým osobám, které
poskytly spolku neocenitelné služby nebo vložily libovolný finanční či věcný dar. Tito členové jsou
osvobozeni od členských příspěvků, mohou se zúčastnit valné hromady, nemají však hlasovací 
právo, jejich hlas je pouze poradní.
7. Členství přihlášených členů ve spolku má dvojí charakter. Jedná se buď o aktivní nebo pasivní 
členství. Aktivní členové se chtějí zúčastňovat valné hromady a podílet se tak na směřování spolku,
mají na valné hromadě hlasovací právo. Pasivní členové se nechtějí aktivně podílet na chodu 
spolku (nemají na valné hromadě hlasovací právo), ale jsou ochotni spolek pravidelně podporovat 
členskými poplatky a mohou využívat všech jiných výhod, které jim členství ve spolku poskytuje 
(např. zvýhodněné poplatky za účast na akcích spolku apod.). V průběhu trvání členství ve spolku je
možné měnit druh členství (aktivní/pasivní), vždy maximálně jednou ročně.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má právo: 
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány spolku (jen aktivní členové),
c) být volen do orgánů spolku (jen aktivní členové),
d) být informován o činnosti a hospodaření spolku, vznášet náměty a připomínky k činnosti 
spolku
e) podílet se na výhodách, které valná hromada rozhodne poskytovat svým členům 

2. Člen má povinnost zejména:
 a) dodržovat stanovy spolku,
 b) podle svých možností se aktivně podílet na činnosti spolku a přispívat k jeho
  rozvoji,
 c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku (jen aktivní členové),
 d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
 e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) valná hromada,
b) rada spolku
c) předseda,
d) revizní komise

Čl. 7
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni aktivní členové spolku.



3. Valnou hromadu svolává spolek podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Mimořádnou valnou 
hromadu svolává rada na základě žádosti ½ aktivních členů spolku nebo na základě zvláštního 
rozhodnutí.
4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční 
závěrku hospodaření,
c) volí členy rady spolku a členy revizní komise,
d) rozhoduje o počtu členů rady spolku,
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení spolku.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže se jí zúčastní nejméně ½ aktivních členů. Každý
aktivní člen má jeden hlas a hlasy všech aktivních členů jsou rovné. Valná hromada může také
jednat  „per-rollam“/korespondenčně/.  V  takovém  případě  je  usnesení  platné,  jestliže  pro  něj
hlasovaly nejméně 2/3 hlasování se účastnících aktivních členů. V ostatních případech je usnesení
platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných aktivních členů. Není-li valná hromada
schopna se  usnášet,  nové zasedání  se  koná téhož  dne  po  lhůtě  30  minut  bez  ohledu  na  počet
přítomných členů a rozhoduje prostou většinou hlasů.    

Čl. 8
Rada spolku

1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada 
řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada má 5 členů, funkční období členů rady je 5 let.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, dle potřeby.
5. Rada zejména:

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost spolku,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku.

6. K zajištění činnosti spolku může rada zřídit jednatelství a organizační jednotky spolku.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná 
valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 9
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá 
zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Toto právo 
může být předsedou delegováno i na další členy rady spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví 
rada.
2. Předsedu volí rada spolku, jeho funkční období je 5 let.




