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STANOVY SPOLKU 
(změna stanov #3) 

  

čl. I 

Název a sídlo, působnost a charakter spolku 

1. Název spolku je: ”Skoola vědomí života z. s. ” (dále jen ”Spolek”); 

2. sídlem spolku je: Komenského 533, 530 03 Pardubice 

3. spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační 

jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou; 

4. charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 

  

čl. II 

Účel spolku 

Účelem spolku je podpora nových a netradičních přístupů a řešení v oblasti vzdělávání, 

architektury a nových technologií; osvětová činnost, vzdělávání a zajištění financování a 

podpory zájemců o sdílení společných zájmů v oblasti ekologického využití přírody. 

  

čl. III 

Cíle spolku a předmět jeho činnosti 

1. Poskytování poradenství a podpory zájemcům o Rodové statky 

2. Zajišťování finančních prostředků, nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel 

spolku. 

3. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, festivaly). 

4. Realizace osvětové činnosti, sdružování lidí se zájmem o předmět činnosti spolku 

5. Vedlejší činnost - Zakládání hospodářských jednotek k realizaci projektů rodových 

osad. Předmětem činnosti vedlejších hospodářských jednotek je: realitní činnost; 

poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; 

nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; výroba potravinářských 

výrobků; výroba textilií a oděvů; zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků; 

ubytovací služby; výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd; mimoškolní a školní 

výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti; poradenská 

činnost; zprostředkování obchodu a služeb; provozování zdravotnických zařízení, 

výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 

6. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze. 
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čl. IV 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby. 

2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který předkládá návrh na přijetí nového člena 

spolku schvalovacímu orgánu – výboru spolku. 

3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést 

spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů. 

4. Členství zaniká 

1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství; 

2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení; 

3. rozhodnutím o vyloučení; 

4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě; 

5. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku. 

5. Člen má právo 

1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 

2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 

3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. 

6. Člen má povinnost 

1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku, svou činností 

naplňovat cíle spolku 

2. platit členské příspěvky. 

7. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok. 

  

čl. V 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

1. Nejvyšší orgán – Členská schůze 

2. Výbor spolku 

3. Kontrolní komise 
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čl. VI 

Statutární orgány 

1. Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda 

2. Za Spolek jedná plnoprávně předseda samostatně. Místopředseda může jednat 

rovněž samostatně jménem Spolku, ovšem výhradně v případě nepřítomnosti 

předsedy. 

3. Funkční období statutárních orgánů je pětileté 

 

čl. VII 

Členská schůze spolku 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně; 

2. Řádnou členskou schůzi svolává předseda 

3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno minimálně 7 členů spolku a 

současně nejméně 2 členové výboru a 1 člen kontrolní komice. 

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí konsensem; pro přijetí rozhodnutí je potřeba 

souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má 1 hlas. 

5. Mimořádná členská schůze může být svolána, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve 

lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

 

čl. VIII 

Výbor spolku 

 

a) Je řídící a správní orgán, který je vždy složen z prezidenta, předsedy a místopředsedy 

b) volí pokladníka spolku 

c) navrhuje rozpočet, předkládá zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé 

období 

d) konkretizuje činnost pro další období; 

e) schvaluje přijetí kandidátů na členství ve spolku za podmínek daných stanovami a 

vnitřním řádem spolku 

f) Výbor Spolku vytváří pro upřesnění chodu Spolku dokument „Vnitřní předpis Spolku“, 

jenž je doplňujícím, avšak pro všechny členy závazným dokumentem. 
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čl. IX 

Zásady hospodaření 

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, 

dary, dotace, granty a příjmy z  činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány 

na činnost spolku. 

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní 

činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku. 

  

čl. X 

Okolnosti zániku spolku 

1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě 

rozhodnutí výboru jiné neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu. 

 

 

Stanovy byly v tomto znění odsouhlaseny na schůzi Spolku dne 18. 05. 2019. 

Podpisy: 

 

 

 

 

 

…………………………………….                …………………………………. 

   předseda    místopředseda 

 


