
Z města do lesa z.s.  

Stanovy spolku 

 

Čl. 1 Název a sídlo 

1.1.Název spolku: Z města do lesa z.s.  

1.2.Sídlo spolku: Muglinovská 278/31, Ostrava 

1.3. PSČ: 70200 

 

Čl. 2 Stanovy 

 

2.1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí 

těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

 

Čl. 3 Charakter a účel spolku 

3.1. Z města do lesa z.s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č.89/2012 Sb., a 

jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.  

3.2. Spolek je dobrovolným, svobodným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž 

se sdružují fyzické osoby k aktivní činnosti při naplňování účelu spolku.  

3.3. Účelem spolku je  

a)  podpora kontaktu dětí s přírodou  

b)  výchova, vzdělávání, péče o děti  

c)  vytváření prostoru pro setkávání rodin s dětmi  

d)  podpora respektu a zodpovědnosti k přírodě 

e)  podporovat aktivní rodičovství, rozvíjet mezilidské vztahy   

f) podporovat zdravý životní styl v úctě k přírodě a se zásadami ekologie 

g)  ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí́  

h) fundraising – zabezpečování finančních prostředků pro zahájení a udržení lesního 

klubu a s tím související řízení projektů úzce souvisejících s činností lesního klubu 



Čl. 4 Hlavní činnost spolku  

4.1. Hlavní činnosti spolku jsou zejména:   

a) provoz lesního klubu a programů pro děti předškolního věku, zaměřených zejména na 

pobyt v přírodě,  

b) tábory a pobytové akce pro děti a rodiny s dětmi  

c) rekreační a volnočasová práce s dětmi a jejich rodiči (rodinnou) 

d) pořádání seminářů, dílen, přednášek a konferencí nejen pro komunitu, ale i pro 

veřejnost 

e) vydávaní publikací a tematických materiálů 

f) informační činnost a osvěta, konzultace 

g) spolupráce s jinými subjekty zastávajícími společné zájmy  

h) praktická ochrana přírody a krajiny  

Čl. 5 Členství ve spolku  

5.1. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která ke dni podání přihlášky 

do spolku dovršila 18 let. Členství vzniká na základně schválení podepsané žádosti uchazeče 

o členství ve spolku rozhodnutím výkonné rady nebo rozhodnutím předsedy výkonné rady 

spolku. Prvními členy se automaticky stávají zakládající členové spolku.  

5.2. Členové se scházejí na členské schůzi. 

 5.3. Člen má́ právo:  

 

– Účastnit se členské schůze,  

– podílet se na činnosti spolku, 

– hodnotit činnosti spolku za uplynulé období, předkládat návrhy, podněty a 

připomínky, podílet se na praktické činnosti spolku, 

– kandidovat ve volbách do výkonné rady, 

– volit dva členy výkonné rady, 

– účastnit se akcí pořádané spolkem, 

– hlasovat na členské schůzi spolku. 

 

5.4. Člen má povinnost:  

– dodržovat Stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku, 

– hájit zájmy spolku, plnit všechny vnitřní dohody a výkonnou radou schválená vnitřní 

pravidla spolku 

– nečinit žádné kroky, které jsou v rozporu se zájmy spolku 

– jednat vždy v souladu s cíli spolku a svou činností tyto cíle spolku naplňovat; 

– platit členské příspěvky ve výši stanovené výkonnou radou 

– platit případné další příspěvky na činnost spolku a poplatky za úkony orgánů spolku v 

termínech a ve výši schválené orgány spolku 

– účastnit se členské schůze nejméně jednou ročně 

– pravidelně se účastnit činnosti spolku 

– svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku 



– zachovávat dobré jméno spolku a jeho členů 

– dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku a členů spolku 

5.5. Řádný člen spolku se stává členem bez hlasovacích práv v případě, že nezaplatí členský 

příspěvek. Člen bez hlasovacích práv má stejná práva a povinnosti jako řádný člen mimo 

práva volit a být volen do orgánů spolku při zachování pravidel pro takovouto volbu a mimo 

práva hlasovat na členské schůzi. Člen bez hlasovacích práv se stává řádným členem spolku 

dnem zaplacení členského příspěvku. 

5.6. Zakládající členové se okamžikem založení spolku stávají řádnými členy spolku, a to se 

všemi právy členů spolku. Navíc s následujícími zvláštními právy zakládajících členů: 

– o vyloučení zakládajícího člena může rozhodnout pouze členská schůze spolku, 

rozhodne-li o takovémto vyloučení 2/3 všech členů spolku, a to jedině na základě 

souhlasného písemného návrhu všech ostatních zakládajících členů; jinak jejich řádné 

členství může zaniknout pouze dobrovolným vystoupením ze spolku nebo úmrtím, 

– zakládající členové mají právo vetovat rozhodnutí členské schůze spolku za 

podmínek, že pro vetování určitého rozhodnutí členské schůze se vysloví alespoň tři 

zakládající členové. 

 

5.7. Členství zaniká:  

– doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze spolku výkonné radě,  

– úmrtím člena spolku,  

– zánikem spolku,  

– vyloučením člena spolku; které obsahuje písemné rozhodnutí výkonné rady o 

vyloučení člena spolku tomuto členovi. Takové rozhodnutí může výkonná rada vydat 

pouze v případě, že člen, i přes písemné napomenutí výkonné rady, pokračuje 

v porušování stanov spolku nebo jinak poškozuje dobré jméno spolku. 

5.8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne nejpozději do tří 

měsíců ode dne ukončení členství. Ten, komu zaniklo členství, nemá právo na vrácení 

poměrné části zaplaceného členského příspěvku; v odůvodněných případech mu však může 

výkonná rada toto právo přiznat.  

 

Čl. 6 Výkonná rada a předseda 

 
6.1. Výkonná rada je nejvyšším a řídícím orgánem spolku s rozhodovacími pravomocemi. 

Výkonná rada má 3 členy, kteří si na prvním zasedání volí ze svého středu předsedu. 

Předseda se stává statutárním orgánem. Prvními členy výkonné rady jsou zakladatelé spolku. 

V případě zániku funkce některého člena výkonné rady určí zbývající členové výkonné rady 

jeho nástupce z řad členů spolku. 

6.2. Jménem spolku je oprávněn jednat samostatně pouze předseda. Zastupuje spolek 

navenek, jedná jeho jménem ve všech věcech spolku a je oprávněn podepisovat všechny 

listiny jménem spolku. Předseda spolku je oprávněn rozhodovat o finančních otázkách 



spolku, které nepřesáhnou částku ve výši 20.000,-Kč, maximálně však 100.000,-Kč za běžný 

účetní rok. 

6.3. Prvním předsedou spolku se určuje paní Vendula Mičunková, datum narození 19.2.1984, 

bydliště Muglinovská 278/31, Ostrava. 

6.4. Funkční období předsedy spolku je pětileté. 

6.5. Členové výkonné rady jsou zbaveni povinnosti platit členské příspěvky. 

6.6. Výkonná rada se schází dle potřeb, nejméně však jednou ročně. Schůzi svolává předseda 

spolku. Výkonná rada je usnášeníschopná účástní-li se jednání alespoň její dva členové. 

Rozhodnutí rada přijímá nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen výkonné rady má jeden 

hlas. 

6.7. Schůze výkonné rady se může uskutečnit osobně nebo i s využitím jiných zdrojů pro 

komunikaci – konferenční hovor, videokonference, atd. 

6.8. Rozhodnutí Výkonné rady může být přijato i jinými kanály, než jen osobně – např. 

prostřednictvím mailu. Předseda je povinen ve výzvě adresované členům výkonné rady 

stanovit lhůtu delší než 3 pracovní dny, ve které mohou členové výkonné rady hlasovat. 

Pokud se v dané lhůtě nevyjádří má se za to, že se zdrželi hlasování. Pro přijetí rozhodnutí je 

v tomto případě potřeba souhlasu většiny členů výkonné rady. 

6.9. Výkonná rada dále: 

– Rozhoduje o změně stanov spolku, kdy pro přijetí změny stanov spolku je zapotřebí 

souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výkonné rady 

– Schvaluje rozpočet spolku na příští období, 

– Schvaluje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok, 

– Rozhoduje o zániku spolku, 

– Rozhoduje o přijetí a propouštění zaměstnanců spolku, 

– Rozhoduje o záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků 

– Schvaluje vnitřní pravidla spolku, 

– Řeši návrhy, podněty, připomínky vzešlé z členské schůze, 

– Je  zodpovědná za hospodaření spolku, za nakládání s majetkem spolku, 

– Jmenuje ekonoma, který je zodpovědný za účetní záležitosti, 

– Stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o 

osvobození člena od povinnosti platit členské příspěvky, 

– Schvaluje přihlášky zájemců o členství ve spolku, vede seznam členů a rozhoduje o 

vyloučení člena ze spolku; schválit přihlášku o členství ve spolku může i předseda 

výkonné rady samostatně svým rozhodnutím. 

6.10. Funkce člena výkonné rady zaniká: 

– Úmrtím člena výkonné rady, 

– Zánikem členství ve Spolku, 

– Doručením písemného oznámení člena výkonné rady o tom, že se vzdává funkce ve 

výkonné radě, ostatním členům výkonné rady, 



– Rozhodnutím výkonné rady o odvolání člena výkonné rady z funkce; pokud není člen 

výkonné rady přítomen jednání, na kterém bylo rozhodnuto o jeho odvolání, zaniká 

funkce teprve doručením písemného rozhodnutí o odvolání z funkce odvolávaného 

člena výkonné rady. 

 

Čl. 7 Členská schůze spolku 

7.1. Členská schůze spolku je schůzí všech členů spolku. Schází se podle potřeby, 

minimálně však jednou ročně. Členskou schůzi svolává předseda výkonné rady písemnou 

formou nebo uveřejněním na webových stránkách. Pozvánky na členskou schůzi spolku 

musí být odeslány nejméně 10 pracovních dnů před konáním členské schůze spolku. 

7.2. Předseda výkonné rady je povinen svolat členskou schůzi, pokud o to požádají 

alespoň 3 členové spolku. 

7.3. Členská schůze je usnášenischopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech 

členů spolku. Každý člen má jeden hlas. Usnesení členská schůze přijíma nadpoloviční 

většinou přítomných  hlasů. Nedostaví-li se dostatečný počet členů spolku ve stanovenou 

dobu zahájení členské schůze spolku, mají přítomní členové spolku po uplynutí 15 minut 

od zahájení členské schůze spolku právo jednat a usnášet se jako řádná členská schůze za 

předpokladu, že je přítomen alespoň jeden zakládající člen. 

7.4. Členská schůze spolku: 

a. Kontroluje rozhodnutí výkonné rady spolku, navrhuje úpravy či změny těchto 

rozhodnutí, které předkládá výkonné radě k projednání, 

b. Připomínkuje zprávu o činnosti spolku a účetni závěrku za předešlý rok, 

rozpočet spolku na příští období a vnitřní pravidla spolku, 

c. Určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období, 

d. Prezentuje veřejnosti aktivity spolku. 

 

Čl. 8 Hospodaření spolku 

8.1. Spolek hospodaří s prostředky získanými: 

a. Z členských příspěvků, 

b. Z darů od fyzický a právnických osob, 

c. Z grantů a dotací, 

d. Z příjmů z hlavní činnosti dle bodu 4 těchto stanov, příčemž půjde pouze o 

úhradu přímých nákladů na konkrétní činnosti, pokud tyto náklady nebudou 

kraty z grantu nebo dotací, 

e. Z vedlejší činnosti, která slouží k získání prostředků k naplňování účelu 

spolku.  

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojene s plněním cílů spolku řádně podložené 

účetními doklady. 



8.2. Výkonná rada odpovídá za zajištění hospodaření spolku a za nakládání s majetkem 

spolku. 

8.3. Za vedení účetnictví a za zajištění plnění daňových povinností je odpovědný 

předseda spolku nebo nebo osoba k tomu předsedou spolku pověřená. 

8.4. Majetková vypořádání spolku se při jeho zánku řídí rozhodnutím zakládajících členů 

spolku. 

 

Čl. 9 Zánik spolku 

9.1. Spolek zaniká v souladu s těmito stanovami na základě rozhodnutí členské schůze spolku 

či způsobem uvedeným v obecně závazných právních předpisech 

9.2. V ostatním, tj. zejména, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem a jak bude 

vypořádán veškerý za dobu trvání spolku nabytý majetek, práva, jakož i závazky spolku, se 

postupuje v plném rozsahu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, především pak 

zákonem v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Čl. 10 Společná a závěrečná ustanovení  

10.1. Veškerá komunikace a doručování jakýchkoliv oznámení mezi členy a orgány spolku 

probíhá především elektronicky: e-mailem. Oznámení je považováno za doručené dnem 

doručení e- mailové zprávy na server příjemce zprávy, je-li doručováno na příslušnou e-

mailovou adresu oznámenou výkonné radě.  

10.2. Oznámení o vystoupení ze spolku, oznámení o vzdání se funkce člena výkonné rady, 

rozhodnutí výkonné rady o vyloučení člena ze spolku a rozhodnutí výkonné rady o odvolání 

člena výkonné rady z funkce musejí být současně zaslány doporučeně poštou. V těchto 

případech se za den doručení považuje desátý den následující po dni odeslání, je-li 

doručováno na příslušnou poštovní adresu oznámenou výkonné radě.  

10.3. Všichni členové jsou povinni sdělit výkonné radě aktuální e-mailovou i poštovní adresu 

a bez zbytečného odkladu ji informovat o všech změnách. 

 

10.4. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.  

10.5. Toto znění stanov bylo schváleno výkonnou radou 30.7.2020. 

 

 

 

____________________________ 

Vendula Mičunková 
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