STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU
TOULCŮV DVŮR
dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
I.

Název sídlo, doba trvání spolku

1. Název spolku zní: Toulcův dvůr, z.s.
2. Sídlem spolku je: Kubatova 32/1, Hostivař, 102 00 Praha 10.
3. Změna adresy sídla spolku je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím členské
schůze spolku.
4. Spolek je založen na dobu neurčitou.
II.

Poslání spolku, vedlejší činnost spolku

1. Posláním spolku je vytvářet otevřený prostor k prožitkům, které rozvíjejí pozitivní vztah
k přírodě a společnosti.
2. Účelem spolku je (jsou):
a) provozování Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr
b) podpora a ochrana oprávněných zájmů členů spolku
c) činnosti podporující ochranu životního prostředí a ekologická výchova, vzdělávání a
osvěta
3. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající také v podnikání.
Předmět vedlejší hospodářské činnosti spolku je:
a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
b) pronájem věcí movitých.
4. Předseda je oprávněn se souhlasem členské schůze rozhodnout i bez změny těchto
stanov o změně či doplnění předmětu vedlejší hospodářské činnosti spolku.
III.

Vznik a zánik členství, evidence členů

1. Řádným členem spolku může být pouze právnická osoba, která má své sídlo a místo
výkonu své hlavní činnosti ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr.
2. Čestným členem spolku může být fyzická i právnická osoba.
3. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje na základě
podané přihlášky členská schůze spolku. K přijetí člena je třeba souhlasu nejméně 3/4
zástupců všech členů spolku.
4. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
a) dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení
na adresu sídla spolku,
b) úmrtím fyzické osoby, nebo zánikem osoby právnické,
c) vyloučením rozhodnutím členské schůze z důvodů dále uvedených.
5. Člena lze vyloučit v případě, že:
a) nezaplatil stanovený členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem
dodatečně ve výzvě k zaplacení,
b) přes písemné upozornění opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku,
c) porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem.

6. Za porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku se považuje zejména jednání
v rozporu s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku, nebo jednání zjevně směřující
proti oprávněným zájmům spolku nebo vážně narušující pověst spolku.
7. Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí členské schůze o vyloučení.
Rozhodnutí musí být členu doručeno. K vyloučení člena ze spolku je třeba souhlasu
zástupců všech zbývajících členů.
8. Zánikem členství zaniká také členství ve všech orgánech spolku, leda že členská schůze
rozhodla jinak. V případě zániku členství ve spolku nemá člen nárok na vrácení členského
příspěvku ani jeho části, ani na jakoukoli formu jiného majetkového vypořádání.
IV.

Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:
a) volit a být volen do orgánů spolku,
b) účastnit se na činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem,
c) být informován o činnosti spolku,
d) předkládat podněty, náměty a připomínky k činnosti spolku,
e) vystoupit ze spolku.
2. Člen spolku je povinen:
a) řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku,
b) plnit usnesení orgánů spolku,
c) jednat i mimo spolek tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst,
d) chránit majetek spolku,
e) řádně a včas hradit členské příspěvky,
f) v souladu s těmito stanovami řádně a včas jmenovat své zástupce do orgánů spolku,
g) předkládat plán činnosti řádného člena na nadcházející období a vyžádané podklady
pro výroční zprávu spolku.
3. Nezúčastní-li se zástupce člena bez vážného důvodu a náležité omluvy dvou nebo více po
sobě jdoucích zasedání členské schůze spolku, je toto jeho jednání považováno za
závažné porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku a může být důvodem
vyloučení ze spolku.
4. Čestní členové nemají právo hlasovat na členské schůzi, mohou se jí však účastnit a
vznášet návrhy; zároveň však nejsou povinni hradit členské příspěvky.
5. Každý řádný člen spolku je povinen jmenovat na neurčitou dobu dva své stálé zástupce
do členské schůze a písemně oznámit tuto skutečnost předsedovi spolku. Totéž platí o
každé změně v osobách zástupců.
V.
1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze
b) kontrolní komise
c) předseda

Orgány spolku

VI.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Každý z řádných členů spolku vysílá na členskou schůzi dva své zástupce. Každý zástupce
má jeden hlas.
3. Členská schůze:
a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
b) schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu spolku, je-li vydávána,
c) schvaluje plán činnosti spolku na následující období,
d) volí a odvolává předsedu spolku,
e) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku,
f) stanoví výši a splatnost členských příspěvků,
g) rozhoduje o zrušení či přeměně spolku.
4. Členskou schůzi spolku svolává předseda spolku nejméně dvakrát ročně.
5. Předseda spolku je povinen členskou schůzi svolat také z podnětu nejméně jedné třetiny
jeho členů, nebo z podnětu jiného orgánu spolku.
6. Nesplní-li předseda svou povinnost uvedenou v předchozí větě do 30 dnů ode dne
doručení písemné výzvy, je ten kdo podnět podal, oprávněn svolat členskou schůzi na
náklady spolku sám.
7. Zasedání členské schůze se svolává tak, že předseda spolku předá písemnou pozvánku
oproti podpisu statutárnímu orgánu každého řádného člena nebo jeho zmocněnému
zástupci. Čestným členům se pozvánka doručuje elektronicky nebo jinou vhodnou
formou. Odepře-li statutární orgán řádného člena pozvánku převzít nebo neposkytne
k převzetí potřebnou součinnost, považuje se pozvánka za doručenou odesláním
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Bez řádného doručení pozvánky všem
členům spolku nelze zasedání členské schůze konat.
8. Zasedání členské schůze se svolává tak, aby mezi odesláním pozvánky poslednímu ze
členů spolku a datem konání zasedání neuplynulo méně než 10 pracovních dnů.
9. Součástí pozvánky musí být program jednání členské schůze. O věcech neuvedených
v pozvánce lze na členské schůzi hlasovat pouze za účasti zástupců všech řádných členů
spolku. To se netýká rozhodování o změně stanov, zrušení či přeměně spolku.
10. Jsou-li na členské schůzi přítomni zástupci všech řádných členů spolku, může členská
schůze jednomyslně rozhodnout, že se členové spolku vzdávají nároku na řádné svolání
schůze.
11. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně jednoho zástupce 3/4
řádných členů spolku. K přijetí rozhodnutí je, nestanoví-li tyto stanovy jinak, třeba hlasů
nadpoloviční většiny všech přítomných zástupců členů spolku.
12. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá předseda
spolku. Zápis se zašle na e-mailovou adresu všech zástupců členů spolku a jejich
statutárním orgánům.
13. Předseda spolku je povinen účastnit se zasedání členské schůze.
14. Členská schůze vydá jednací řád, který v souladu s těmito stanovami upraví způsob
jednání členské schůze.
VII.

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolní a revizní orgán spolku.

2. Kontrolní komisi tvoří zástupci všech řádných členů spolku – každý řádný člen jmenuje
jednoho svého zástupce. Předseda spolku nemůže být členem kontrolní komise.
3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu se zákonem, stanovami a vnitřními předpisy spolku.
4. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně ostatní orgány spolku.
5. Zasedání kontrolní komise se koná nejméně 1 x za kalendářní rok.
6. Na zasedání členské schůze, které má schválit řádnou účetní závěrku spolku, přednese
pověřený člen kontrolní komise zprávu o činnosti komise a jejích zjištěních za uplynulé
účetní období.
7. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů
spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.
8. Zasedání kontrolní komise může svolat kterýkoli z jejích členů. Kontrolní komise
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
VIII.

Předseda spolku

1. Předseda je individuální statutární orgán spolku. Předsedou spolku může být pouze
fyzická osoba.
2. Předseda může být zástupcem členské organizace na členské schůzi, nemůže však být
členem kontrolní komise.
3. Předseda spolku je volen členskou schůzí na dobu 3 let.
4. Předseda zastupuje spolek ve všech jeho věcech samostatně. Právní jednání, jejichž
obsahem je plnění v hodnotě přesahující jedno sto tisíc Kč včetně DPH, však vyžaduje
předchozí písemný souhlas členské schůze. U opakujících se plnění se hodnota plnění
posuzuje za celou dobu trvání smlouvy, u smluv na dobu neurčitou pak za 36 měsíců.
Toto omezení se netýká právních jednání, jejichž obsahem je přijetí dotace, daru nebo
příspěvku.
5. Předseda spolku zejména:
a) koordinuje a řídí činnost spolku,
b) zastupuje a reprezentuje spolek navenek,
c) svolává a řídí členskou schůzi,
d) vykonává funkci vedoucího ve vztahu k zaměstnancům spolku,
e) odpovídá za řádné vedení účetnictví spolku, připravuje účetní závěrku a výroční
zprávu spolku,
6. Předsedovi náleží všechny pravomoci, které nejsou těmito stanovami určeny do
pravomoci jiného orgánu spolku.
7. Předsedu spolku odvolává členská schůze.
IX.

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří dle rozpočtu schváleného na dané účetní období členskou schůzí.
2. Prostředky pro svou činnost spolek získává z veřejných a soukromých zdrojů; tyto zdroje
však nesmí být v rozporu s posláním a etickými zásadami spolku.
3. S majetkem spolku hospodaří v souladu s těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku
předseda spolku.
4. Kontrola hospodaření náleží kontrolní komisi spolku.

X.

Zánik spolku

1. V případě zániku spolku jmenuje členská schůze likvidační komisi, která provede
v souladu se zákonem a těmito stanovami likvidaci spolku.
2. Likvidační zůstatek spolku bude, nestanoví-li zákon, nebo nerozhodne-li členská schůze
jinak, rozdělen mezi členy spolku podle poměru výše zaplacených členských příspěvků za
posledních deset celých kalendářních let trvání spolku, přepočtené na jeden měsíc trvání
členství. Členům s dobou trvání členství méně než tři roky poměrná část likvidačního
zůstatku nenáleží a také se k nim při jeho rozdělování nepřihlíží.
XI.

Závěrečné ustanovení

1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dispozitivní
ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě,
že nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o změně právní formy
zájmového sdružení právnických osob na spolek, tedy dnem zápisu této změny do
veřejného rejstříku.

