
LESNÍ SPOLEK OSLAVÁNEK
Školní vzdělávací program - Jdeme na to od lesa
Sídlo: Jedov 5, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ 04798074, tel. 732 982 226, e-mail: ahoj@oslavanek.cz

STANOVY SPOLKU
“Lesní spolek Oslavánek”

ČL. 1 Název, sídlo a postavení spolku
1. Lesní spolek Oslavánek (dále jen “spolek”) je dobrovolným spolkem fyzických a

právnických osob ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

2. Spolek má sídlo na adrese Jedov 5, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
3. Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací

založenou za účelem naplňování společného zájmu svých členů vyjádřeného
účelem spolku.

ČL. 2 Účel a činnost spolku
1. Účelem spolku je vytvářet harmonické podmínky pro celistvý rozvoj dětí, mládeže

a dospělých, zejména prostřednictvím kontaktu s přírodou a s přirozenými
podněty. Spolek usiluje o dosahování svého účelu v souladu s principy životního
stylu vycházejícího z úcty a respektu k člověku, přírodě a kulturnímu dědictví a
zodpovědnosti vůči nim.

2. Spolek dosahuje naplňování svého účelu prostřednictvím souboru činností, a to
zejména:

a) Provozování dětského lesního klubu inspirovaného lesní mateřskou školou;
b) provádění systematické výchovy dětí, mládeže a dospělých zaměřené na

environmentální témata a pobyt v přírodě;
c) organizování společných rodinných aktivit rodičů a dětí v přírodě;
d) organizování a vedení tvůrčích volnočasových aktivit a neformálního vzdělávání

dětí a dospělých;
e) podpora vzdělávání a sebevzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje a výchovy,

organizace výchovně-vzdělávacích a kulturních akcí;
f) osvěta k tématu principů a metod výchovy a života v souladu s účelem spolku;
g) spolupráce s jednotlivci i organizacemi s obdobným účelem v ČR i zahraničí;
h) chov hospodářských zvířat, zahradničení.

3. Spolek může vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší pro
podporu hlavní činnosti a k hospodárnému využití spolkového majetku.
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ČL. 3 Členství
1. Členství je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let

nebo právnická osoba.
2. Členství vzniká na základě schválení podepsané písemné přihlášky zájemce o

členství jakýmkoli členem výkonné rady. Jsou tři druhy členství, a to „hlavní člen“,
„nový člen“, a „čestný člen“.

3. Všichni členové spolku jsou povinni sdělit výkonné radě spolku aktuální
emailovou i poštovní adresu a bez zbytečného odkladu ji informovat o všech
změnách.

4. Není-li uvedeno jinak, rozumí se označením „členové spolku“ hlavní, noví i čestní
členové a „členství“ taktéž souhrn všech tří druhů členství.

3.1 Hlavní člen
Hlavni člen je osoba, která pro spolek aktivně vykonává záslužnou činnost a je
identifikována se společným zájmem a činností spolku. Zároveň je členem déle než
jeden kalendářní rok od schválení přihlášky.

3.1.1 Práva hlavního člena
a) Podílet se na činnosti spolku;
b) účastnit se členské schůze s jedním hlasovacím právem;
c) volit a být volen do orgánů spolku;
d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;
e) hodnotit činnost spolku za uplynulé období, předkládat návrhy, podněty a

připomínky;
f) být informován o činnosti spolku;
g) užívat výhod člena spolku.

3.1.2 Povinnosti hlavního člena
a) Dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku;
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;
d) hájit společný zájem a dodržovat vnitřní dohody;
e) platit včas a řádně členské příspěvky;
f) pravidelně se účastnit jednání a schůzí příslušných orgánů spolku nebo se

řádně z účasti omluvit.

3.2 Nový člen
Nový člen je každá nově přihlášená osoba, která se postupně seznamuje s chodem
a činností spolku a jejíž členství netrvá déle než jeden kalendářní rok od schválení
přihlášky. Po uplynutí této lhůty se automaticky z nového člena stane hlavní člen.
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3.2.1 Práva nového člena
a) Být informován o činnosti spolku;
b) účastnit se aktivit pořádaných spolkem;
c) účastnit se členské schůze s hlasem poradním;
d) hodnotit činnost spolku za uplynulé období, předkládat návrhy, podněty.

3.2.2 Povinnosti nového člena
a) Dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku;
b) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;
c) hájit společný zájem a dodržovat vnitřní dohody;
d) platit včas a řádně členské příspěvky.

3.3 Čestný člen
1. Čestný člen je osoba, která již není plně aktivní v činnostech spolku, ale stále je

sympatizantem a podporovatelem spolku, a za dobu svého aktivního členství se
významně zasloužila o naplňování cílů spolku. Čestné členství může získat
pouze fyzická osoba, a to rozhodnutím výkonné rady nebo členské schůze. Tato
osoba přebírá listinu čestného člena spolku.

2. Čestný člen má stejná práva jako člen nový a nejsou po něm vyžadovány žádné
povinnosti uvedené v 3.2.2 těchto stanov, pokud členská schůze nestanoví jinak.

3.4 Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:

a) Dobrovolným vystoupením člena oznámené písemně výkonné radě;
b) úmrtím, prohlášením za mrtvého nebo zánikem právnické osoby;
c) zánikem spolku;
d) vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze;
e) při nezaplacení členského poplatku, a to po uplynutí lhůty dvou měsíců od

konce lhůty stanovené pro zaplacení.

2. V případě zániku členství ve spolku nevzniká dotyčnému nárok na vrácení
členských příspěvků či jiných darů, v odůvodněných případech mu však může
výkonná rada toto právo přiznat.
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ČL. 4 Orgány spolku
Orgány spolku jsou:

- Členská schůze – nejvyšší orgán
- Výkonná rada – statutární orgán

4.1 Členská schůze
1. Členská schůze (dále jen „schůze“) je nejvyšším orgánem spolku a skládá se ze

všech členů. Schází se minimálně jednou ročně a svolává ji předseda (popřípadě
místopředseda), a to prostřednictvím emailové pozvánky adresované všem
členům nejpozději čtrnáct dní před termínem schůze.

2. Schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlavních
členů spolku a předseda nebo místopředseda. Usnesení jsou přijímána
nadpoloviční většinou hlasů přítomných hlavních členů.

3. Svolá-li předseda členskou schůzi a tato není ve svolanou dobu
usnášeníschopná, musí svolat náhradní schůzi v souladu s ustanovením § 257
občanského zákoníku.

4. Členská schůze se může uskutečnit také s využitím techniky (konferenční hovor,
videokonference, emailová komunikace apod.). V tomto případě bude prezenční
listina a zápis z členské schůze podepsán členy dodatečně, nejpozději však na
následující schůzi. Předseda nebo místopředseda může emailem vyzvat hlavní
členy spolku, aby hlasovali o přijetí rozhodnutí prostřednictvím emailu. Hlavní
členové spolku musí hlasovat ve lhůtě kratší než pět dnů včetně od doručení.
Pokud se ve lhůtě členové nevyjádří, má se za to, že se zdrželi hlasování. Pro
přijetí rozhodnutí je i v tomto případě třeba, aby souhlasila nadpoloviční většina
všech hlavních členů spolku.

5. O průběhu členské schůze a přijatých usneseních se pořizuje a následně
archivuje zápis. Za pořízení tohoto zápisu je odpovědný předseda (v jeho
nepřítomnosti místopředseda). Ten může jeho vytvořením pověřit někoho ze
zúčastněných členů. Do přílohy zápisu je připojena listina s podpisy přítomných
členů. Zápis ze schůze bude do třiceti dnů odeslán všem členům spolku
emailem.

6. Každý hlavní člen má jeden hlas. Hlasy jsou si rovné.
7. Členská schůze může udělit čestná členství a může rozhodnout o ukončení

členství
8. Členská schůze zejména:

a) Kontroluje rozhodnutí výkonné rady spolku a navrhuje úpravy či změny
těchto rozhodnutí, které předkládá výkonné radě k projednání;

b) připomínkuje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok,
rozpočet spolku na příští období a vnitřní pravidla spolku;

c) určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období;
d) volí a odvolává členy výkonné rady;
e) odvolává předsedu a místopředsedu.
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4.2 Výkonná rada
1. Výkonná rada (dále jen „rada“) je statutárním a reprezentativním orgánem

spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Rada řídí a koordinuje
činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

2. Skládá se z nejméně tří členů, nejvíce však z pěti.
3. Funkční období člena výkonné rady je pětileté.
4. Schůzi rady svolává předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) nejméně

dvakrát ročně.
5. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
6. Výkonná rada zejména:

a) Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu;
b) zodpovídá za hospodaření spolku a pověřuje hospodáře;
c) schvaluje rozpočtové změny;
d) koordinuje činnost spolku;
e) rozhoduje o formě a obsahu členské přihlášky;
f) zpracovává podklady pro členskou schůzi;
g) informuje členy o své činnosti emailem alespoň jednou za šest měsíců;
h) přijímá žádosti o vystoupení člena ze spolku;
i) rozhoduje o přidělení čestného členství;
j) navrhuje a schvaluje změny stanov spolku;
k) stanovuje výši členských příspěvků;
l) rozhoduje o likvidaci spolku či jeho přeměně;
m) rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem spolku.

4.2.1 Předseda
1. Předseda (a místopředseda) naplňují rozhodnutí rady a zastupují spolek navenek,

jednají jeho jménem, a to každý samostatně.
2. Funkční období předsedy je pětileté.
3. Předseda zejména

a) Uzavírá smlouvy;
i. do částky 15 000,00 Kč samostatně;
ii. od částky 15 000,01 Kč se souhlasem výkonné rady (udělení souhlasu

lze provést prostřednictvím emailové komunikace);
b) zastupuje spolek při jednání s úřady;
c) vyzývá k zaplacení členského příspěvku a posílá všechny potřebné údaje

emailem nejpozději 30 dnů před lhůtou stanovenou pro zaplacení;
d) připravuje podklady pro jednání rady;
e) svolává členskou schůzi;
f) oznamuje členům den včetně času, místo konání a program schůze;
g) je zodpovědný za zápis ze zasedání členské schůze.
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4. Zápis ze zasedání členské schůze musí obsahovat především:

a) údaj o způsobu svolání schůze;
b) údaj o místě a čase schůze;
c) údaj o počtu přítomných a konstatování o usnášeníschopnosti;
d) jméno předsedajícího schůzi;
e) záznam o přijatých usneseních;
f) podpis zapisovatele a jednoho z předsedů.

4.2.2 Místopředseda
1. Funkční období místopředsedy je pětileté.
2. Místopředseda zastupuje předsedu spolku v době nepřítomnosti předsedy nebo

na vyžádání předsedy. Jeho práva a povinnosti jsou při zastupování shodná jako
předsedy.

ČL. 5 Hospodaření spolku
1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými předpisy a je zcela samostatné a

nezávislé.
2. Výplaty prostředků provádí hospodář, tedy osoba, kterou schválila a k funkci

pověřila výkonná rada.
3. Za hospodaření spolku odpovídá rada, která každoročně předkládá členské

schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Spolek hospodaří s prostředky a majetkem získaným zejména:

a) Dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
b) příjmy z vedlejší činnosti při naplňování účelu spolku;
c) členskými příspěvky;
d) dotacemi, granty a fondy EU;
e) výnosy z majetku spolku;
f) prodejem vlastních výrobků.

ČL. 6 Zánik spolku
1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, přeměnou nebo sloučením s jiným

spolkem na základě rozhodnutí členské schůze.
2. Zaniká-li dobrovolným rozpuštěním, rozhodne výkonná rada o způsobu

majetkového vypořádání.
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ČL. 7 Společná a závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními

předpisy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem přijetí radou a účinnosti
dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového
rejstříku.

2. Veškerá komunikace a doručování jakýchkoli oznámení mezi členy a radou
spolku probíhá především elektronicky: emailem. Oznámení je považováno za
doručené dnem odeslání emailové zprávy na server příjemce zprávy, je-li
odesláno na příslušnou emailovou adresu oznámenou radě spolku.

3. Oznámení o vzdání se funkce člena výkonné rady spolku, funkce předsedy nebo
místopředsedy musejí být zaslány emailem všem členům výkonné rady a
doporučenou poštou na adresu sídla spolku. Výpovědní lhůta je 2 měsíce od
doručení oznámení. V těchto případech se za den doručení považuje desátý den
následující po dni odeslání.

4. Rozhodnutí schůze o odvolání člena rady, předsedy nebo místopředsedy
z funkce musejí být současně zaslány odvolané osobě na email i doporučeně na
její adresu. Funkce však končí v den, kdy orgán rozhodl o odvolání.

5. Pro všechna odstoupení z funkce platí dvouměsíční výpovědní lhůta.
6. Znění této změny stanov bylo schváleno výkonnou radou, jejíž konání je

potvrzeno zápisem ze dne

Stanovy aktualizovány dne 16.10.2022.

…………………………………. ………………………………….

Petra Bölcskei Kateřina Sováková

…………………………………. ………………………………….

Blanka Bendová Eliška Müllerová

………………………………….

Pavel Dittrich
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