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Stanovy spolku

Fórum ochrany přírody, z. s.
l Úvodní ustanovení
I. Název spolku je:
Fórum ochrany přírody, z. s. v českém jazyce
Nature Conservation

Forum v anglickém jazyce

2. Sídlo spolku je:
Slezská 4821125
130 00 Praha 3
Česká republika
3. Charakter spolku:
Fórum ochrany přírody je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým spolkem ve smyslu
ustanovení S 214 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoniku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "občanský zákonik").
4. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami.

II Poslání, cíle a činnost
I. Posláním spolku je:
(a) zvyšování informovanosti veřejností v oblasti ochrany přírody;
(b) posílení sounáležitosti ochranářské obce;
(c) zajišťování oborové diskuse v oblasti ochrany přirody;
(d) poskytnutí opory pro využívání výstupů Fóra ochrany přírody v praxi;
(e) podpora vzdělávání v oblasti ochrany přírody
2. Cílem spolku je vytvoření a správa:
(a) svobodného
akceptaci;

myšlenkového

prostoru založeného

na aktivním přístupu

a vzájemné

(b) prostoru k diskusi, předávání poznatků a hledání řešeni v aktivitách ochrany přírody;
(c) zázemí pro odbornou a morální kolektivní autorítu v oblasti ochrany přírody;
3. Za účelem dosažení těchto cílů spolek zejména
(a) zajišťuje možnost svobodného vyjádřování
institucionálních vlivů;

názorů svých členů bez politických

či

1/6

(b) realizuje projekty v oblasti ochrany přírody;
(c) zajišťuje provoz permanentní diskusní a informační platformy;
(d) provozuje specializované internetové stránky;
(e) pořádá konference, semináře, workshopy apod.;
(f)

prezentuje transparentní postupy a výstupy své činnosti;

(g) organizuje informační kampaně;
(h) spolupracuje s institucemi, organizacemi i jednotlivci podobného zaměření

v České

republice i zahraničí;
(i) přispívá ke spolupráci mezi vědeckými, vzdělávacími a dalšími odbornými institucemi,
orgány státní správy a veřejností;
(j)

spolupracuje na tvorbě a změnách koncepčních a strategických dokumentů související
s ochranou přírody;

(k) provádí publikační, ediční a vydavatelskou činnost;
(I) vykonává hospodářskou činnost v souladu s výše uvedenými cíli. Zisk z činnosti spolku
lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

ll/.

Členství

1. Členem/členkou spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami
spolku.
2. O přijetí za člena/členku spolku rozhoduje na základě příhlášky v elektronické formě a
doporučení dvou stávajících členů/členek spolku valná hromada. Podepsaná příhláška musí
zahrnovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, korespondenční
adresu, platnou e-maílovou adresu a souhlas člena/členky se stanovami spolku. Tyto
informace budou zapsány do seznamu členů.
3. Členstvi vzniká dnem přijetí za člena hlasováním valné hromady.
4. Členství je nezastupitelné
5. Členství zaniká:
(a) vystoupením člena/členky písemným oznámením předsedovi/předsedkyni
Nabývá účinnosti dnem doručení tohoto oznámení;

rady spolku.

(b) zrušením členství rozhodnutím valné hromady, a to na základě zjevného rozporu
činnosti člena/členky s posláním a cíli spolku nebo činnosti člena/členky vedoucí
k oslabení spolku;
(c) nezaplacením členských příspěvků do 12 měsíců od pokynu k jejich uhrazení;
(d) úmrtím člena/členky;
(e) zánikem spolku.
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IV.

Práva a povinnosti členu

I. Člen/členka má právo zejména:
(a) podílet se na činnosti spolku;
(b) účastnit se valné hromady, volit orgány spolku a být do nich volen;
(c) hlasovat systémem per rollam při použití e-mailové adresy zapsané v seznamu členů.
(d) obracet se na orgány spolku s návrhy, podněty a připomínkami a žádat orgány spolku o
jejich vyjádření;
(e) být informován/a o činnosti a rozhodnutích orgánů spolku, účastnit se zasedání orgánů
spolku;
(f) navrhovat projekty a žádat o jejich podporu, je-Ii náplň projektu v souladu s posláním
a cíli spolku.
2. Člen/členka má povinnost zejména
(a) dodržovat stanovy spolku;
(b) hájit zájmy spolku a aktivně se podílet na plnění jeho cílů;
(c) platit každoročně členský přispěvek;
(d) nahlásit připadnou změnu údajů zapsaných v seznamu členů;
(e) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl/a zvolen/a.

V. Orgány spolku
I. Orgány spolku jsou:
(a) valná hromada;
(b) rada spolku;
(c) výkonný/výkonná ředitel/ředitelka
(d) kontrolní komíse.
2. Orgány spolku určují jeho další směřování.
3. Funkce předsedy/předsedkyně
kontrolní komíse se vylučují.

rady spolku, výkonného/výkonné

VL

ředitele/ředitelky

a člena

Valná hromada

I. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
2. Valná hromada se schází nejméně jedenkrát ročně, a to na osobním setkání nebo formou
per rollam za použití e-mailových adres zapsaných v seznamu členů.
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3. Valnou hromadu svolává předseda/předsedkyně

rady minimálně s měsíčním předstihem

4. Na žádost nejméně jedné třetíny členů musí být svolána mimořádná valná hromada.
Předseda rady je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do měsice od
doručení žádosti, která musí obsahovat uvedeni důvodu a program mimořádné valné
hromady. Nesvolá-Ii statutární orgán spolku zasedání členské schůze do měsíce od
doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedáni valné hromady sám.
5. Hlasování per rollam trvá minimálně 10 dnů, termíny určuje předseda/předsedkyně

rady

6. Valná hromada na schůzích nebo hlasováním per rollam zejména:
(a) rozhoduje o změnách stanov spolku;
(b) určuje placení a výši členského příspěvku;
(c) rozhoduje o přijetí za člena/členky a zrušení členství;
(d) volí radu spolku, výkonného/výkonnou ředitele/ředitelku a kontrolní komisi;
(e) odvolává členy rady spolku, výkonného/výkonnou

ředitele/ředitelku a členy kontrolní

komise;
(f) rozhoduje o zániku spolku.
(g) Schvaluj e výroční zprávu
7. Hlasování je platné, hlasuje-li více než třetina členů spolku.
8. Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov a o zániku spolku rozhoduje valná
hromada dvoutřetinovou většinou hlasujících členů spolku. V ostatních věcech rozhoduje
nadpoloviční většina všech hlasujících členů spolku.

Vl/,

Rada .~polku

1. Rada spolku je strategickým a poradním orgánem spolku.
2. Rada spolku má minimálně 3 a maximálně 7 členů, kteři jsou zároveň členy spolku.
3. Radu spolku svolává její předseda/předsedkyně nejméně jedenkrát ročně na osobní setkání.
V případě dalšich svolání se může jednat o osobní setkání nebo formu per rollam za použití
e-mailových adres zapsaných v seznamu členů. V případě dlouhodobé nepřítomnosti
předsedy/předsedkyně

svolává radu její nejstarší člen.

4. Rada spravuje seznam členů spolku, který je neveřejný.
5. Rada spolku na schůzích nebo hlasováním per rollam zejména:
(a) volí ze svých členů předsedu/předsedkyni a odvolává jej/ji;
(b) schvaluje jednorázové výdaje spolku vyšší než 200.000,- Kč;
(c) rozhoduje o dalším směrování spolku.
(d) Schvaluje vnitřni předpisy předložené výkonným ředitelem/výkonnou ředitelkou
6. Hlasování rady je platné, hlasuje-li nadpoloviční většina všech jejích členů. V případě
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rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy/předsedkyně.
7. Funkce předsedy/předsedkyně

rady zaniká:

(a) vzdáním se funkce;
(b) vystoupenim nebo vyloučením ze spolku;
(c) uplynutim funkčniho období 4 let;
(d) odvoláním radou spolku;
(e) úmrtím.
8. Předseda/předsedkyně

rady spolku může být volen/volena opakovaně.

VlIL

Výkonný/výkonná ředitellředitelka

1. Výkonný/výkonná řediteVředite1ka je výkonným a servisním orgánem spolku.
2. Do pravomocí a povinností výkonného/výkonné ředitele/ředitelky patří všechny ostatní
záležitosti, které nejsou těmito stanovami přiděleny jiným orgánům spolku. Mimo jiné:
(a) zpracovává výročni zprávu, která je veřejně přístupná; předkládá ji ke schválení valné
hromadě
(b) zpracovává vnitřní předpisy spolku, které předkládá ke schválení Radě spolku.
3. Funkce výkonného/výkonné

ředitele/ředitelky zaniká:

(a) vzdáním se funkce;
(b) vystoupením nebo vyloučením ze spolku;
(c) uplynutím funkčního období 4 let;
(d) odvoláním valnou hromadou;
(e) úmrtím.
4. Výkonný/výkonná ředitel/ředitelka může být volen/volena opakovaně.

IX

Kontrolní konúse

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.
2. Kontrolní komise má minimálně 2 a maximálně 5 členů, kteří j sou zároveň členy spolku.
3. Kontrolní komisi svolává její předseda/předsedkyně nejméně jedenkrát ročně na osobni
setkání. V případě dalších svoláni se může jednat o osobni setkání nebo formu per rollam
za použití e-mailových adres zapsaných v seznamu členů. V případě dlouhodobé
nepřítomnosti předsedy/předsedkyně svolává komisi její nejstarší člen.
4. Kontrolní komise na schůzich nebo hlasováním per rollam zejména:
(a) volí ze svých členů předsedu/předsedkyni

a odvolává jej/ji;
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(b) kontroluje činnost spolku, nakládání s majetkem a plnění rozhodnutí valné hromady a
rady spolku;
(c) schvaluje roční finančni uzávěrku;
(d) vypracovává revizní zprávy, které předkládá valné hromadě.

X Statutární zá.~tupci
]. Statutárním zástupcem spolku je předseda/předsedkyně

rady spolku a výkonný/výkonná

ředitel/ředitelka.
2. Statutárni zástupci jednají jménem spolku samostatně a zastupují jej při všech právních
úkonech.
3. Práva a povinnosti mohou statutární zástupcí delegovat na jiné členy nebo zaměstnance
spolku v souladu s jeho vnitřními předpisy.

XI.

Zá.mdy hospodaření

I. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
(a) dary, příspěvky, granty a dotace od tyzických a právnických osob;
(b) výnosy majetku.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výkonný/výkonná ředitel/ředitelka, který/á každoročně
předkládá kontrolni komisi zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
4. Spolek nakládá s majetkem a finančnimi prostředky efektivně a pouze k naplňování cílů
své činnosti.

XII.

Zánik spolku

I. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučenim s jiným spolkem z rozhodnutí
valné hromady.
2. Při likvidaci spolku se uhradí všechny pohledávky spolku. Zbylý majetek se může podle
rozhodnutí valné hromady použit na veřejně prospěšné účely, které jsou v souladu s cíli
spolku.

XIII.

Závěrečná ustanovení

I. Stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 7.9.20] 5.
2. Znění stanov nabývá účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstřiku
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