
Stanovy spolku Zaostřeno na Desítku, z. s.

S T A N O V Y
spolku

„Zaost řeno na Desítku, z. s.“

Článek I.

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) Název spolku je: “Zaostřeno na Desítku, z. s.“ (dále jen “spolek“);

2) Sídlem spolku je Praha – adresa: Jerevanská 723/6, 100 00, Praha 10;

3) Spolek  je  právnickou  osobou  založenou  v souladu  se  zákonem  č.  89/2013  Sb.,
občanský zákoník, v platném znění;

4) Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili
zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci
tohoto cíle  a k poskytování  obecně  prospěšné činnosti  v oblasti  ochrany  životního
prostředí  a  dále  občané  se  zájmem o  veřejné  dění  v metropoli,  především pak  v
Městské části Praha 10 (dále MČ P10).

5) Spolek nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Spolek jako celek je
ve  smyslu  ust.  §  70  zák.  č.  114/1992  Sb.  o  ochraně  přírody  a  krajiny  místně
příslušným pro území celé České republiky.

Článek II.

Účel a cíl činnosti spolku

Účely spolku jsou:

1) ochrana přírody a krajiny, což je hlavním účelem spolku;

2) sledování veřejného dění v Praze, zvláště pak v MČ P10;

3) poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí, zvláště
pak v MČ P10;

4) poskytování občanům hl. města Prahy a především občanům MČ P10  informace o
veřejném dění,  především pak o veřejném dění s dopadem na přírodu a krajinu a
informace o stavu životního prostředí na sledovaném území;

5) zvyšování zájmu občanů o veřejné dění a o ochranu přírody a krajiny;

6) poskytování podpory a poradenství občanům, kteří mají zájem aktivně se podílet na
veřejném dění a zlepšování stavu životního prostředí hl. m. Prahy a zejména MČ P10;

Strana 1/7



Stanovy spolku Zaostřeno na Desítku, z. s.

7) poskytování podpory a poradenství firmám a právnickým osobám, které mají zájem
aktivně se podílet na veřejném dění a zlepšování stavu životního prostředí hl. m. Prahy
a zejména MČ P10;

8) spolupráce s ostatními spolky, které se podílejí na veřejném dění a zlepšování stavu
životního prostředí hl. m. Prahy a zejména se spolky činnými v MČ P10.

Článek III.

Formy činnosti spolku

Hlavní  formou  dosahování  cílů  spolku  je  poskytování  obecně  prospěšných  činností  v
oblastech  ochrany  životního  prostředí,  informování  občanů  o  veřejném  dění  a  sdílení
zkušeností s dalšími spolky, zejména:

1) zveřejňování informací prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků,  včetně
webových  portálů  a  nových  médií.   Provozování  webového  portálu
www.zaostrenona10.cz,  který  slouží  jako  veřejný  informační  portál,  kde  jsou  k
nalezení informace o veřejném dění na území hl. města Prahy a zejména MČ P10;

2) výroba  /  vydávání  a  distribuce:  tiskových  a  audiovizuálních  materiálů,  fotografií,
propagačních  materiálů,  které  se  stanou  nosiči  informací  sloužících  ke  zvýšení
povědomí občanů o veřejném dění na území hl. m. Prahy, zejm. MČ P10;

3) organizování seminářů, přednášek, diskuzí, workshopů, výstav, happeningů a dalších
akcí, které budou mít za cíl zvýšit informovanost a zájem občanů o veřejné dění na
území hl. m. Prahy, zejm. MČ P10;

4) sdílení  znalostí  a  zkušeností  s  občany,  spolky,  firmami  a  dalšími  právnickými
osobami, které povede ke zvýšení informovanosti a zájmu o veřejné dění na území hl.
m. Prahy, zejm. MČ P10;

5) aktivní  navazování  spolupráce  s  ostatními  občanskými  iniciativami,  nevládními
organizacemi, a jinými společnostmi, firmami a právnickými osobami působícími v
oblasti veřejného dění na území hl. m. Prahy, zejm. MČ P10;

6) fundraising,  který bude mít  za cíl  shromáždit  dostatečné finance na pokrytí  chodu
spolku a jeho aktivit popsaných výše. 

Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Článek IV.

Vedlejší hospodářské činnosti spolku

Předměty vedlejší hospodářské činnosti spolku jsou:

1) poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmové útvary;

2) pořádání seminářů, přednášek a konferencí;

3) vydávání letáčků, publikací, novin a jiných tiskovin.

Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
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Článek V.

Členství ve spolku

1) Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 18 let;

2) Za trvání spolku může vzniknout členství na základě písemné přihlášky. Pro přijetí
člena je potřeba souhlas členské schůze a to nadpoloviční většinou přítomných členů
spolku;

3) Písemná přihláška  o  přijetí  za  člena obsahuje  jméno a  příjmení  žadatele  a  trvalé
bydliště.  Přihláška dále  obsahuje  výslovné prohlášení  žadatele, že jsou mu známy
stanovy spolku, včetně podmínek členství, a že s nimi souhlasí. Přihláška musí být
vlastnoručně podepsána žadatelem.  Žádost o členství může být zamítnuta bez udání
důvodu;

4) Člen  má  právo  účastnit  se  činnosti  spolku  a  jeho  orgánů  a  být  o  této  činnosti
informován;

5) Člen má právo účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;

6) Člen má právo předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

7) Člen má právo podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

8) Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku;

9) Člen má povinnost aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a 
členskou schůzí schválená vnitřní pravidla spolku a nepodnikat žádné  kroky, které by
byly v rozporu se zájmy spolku;

10)Člen má povinnost platit členské příspěvky;

11)Členství  zaniká  doručením  písemného  oznámení  člena  o  vystoupení  ze  spolku
předsedovi výboru (v případě elektronické pošty se písemným oznámením rozumí 5.
den od odeslání e-mailu člena o tom, že vystupuje ze spolku);

12)Členství  zaniká  rozhodnutím členské  schůze  o  vyloučení  a  to  v  případě,  že  člen
opakovaně i přes písemné napomenutí (pod takovým napomenutím se rozumí 5. den
od  odeslání  e-mailu  či  doporučeného  dopisu  na  adresu  člena)  členskou  schůzí 
porušuje tyto stanovy;

13)Členství zaniká úmrtím člena spolku nebo zánikem spolku;

14) Vedením seznamu členů, zápisy a výmazy v seznamu je pověřen předseda výboru.
Aktuální seznam členů v přiměřené formě je přílohou každé členské schůze.

Článek VI.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1) členská schůze;

2) výbor;

3) kontrolní komise.
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Článek VII.

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou za rok, tvoří ji
všichni členové spolku a schůzí řídí předseda výboru;

2) Členskou schůzi svolává výbor nejméně jednou za rok nebo vždy, když o to požádá
nejméně třetina členů spolku. Oznámení o konání členské schůze s uvedením termínu,
místa  konání  a  programu  členské  schůze  je  nutno  zaslat  každému  členu  spolku
nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze elektronickou poštou na adresu,
uvedenou v seznamu členů spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna
alespoň polovina členů spolku;

3) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může výbor svolat novou
pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní
zasedání.  Z  pozvánky  musí  být  zřejmé,  že  se  jedná  o  náhradní  zasedání  členské
schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode
dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání
může členská schůze jednat  jen  o  záležitostech  zařazených  na pořad  předchozího
zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů;

4) Členská  schůze  přijímá  rozhodnutí  hlasováním,  pro  přijetí  rozhodnutí  je  potřeba
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak;

5) Členská schůze schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku;
pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlasu 2/3 většiny všech členů spolku;

6) Členská schůze volí na tři roky členy výboru a členy kontrolní komise;

7) Členská  schůze  může  odvolat  člena/y  výboru  i  kontrolní  komise  před  skončením
jeho/jich volebního období, a to v případě neplnění povinností dle čl. VIII a čl. X, a
iniciovat  volbu nového člena výboru či  kontrolní  komise či  celého výboru či  celé
kontrolní komise;

8) Členská schůze projednává a schvaluje (v případně zpráv bere na vědomí) rozpočet,
zprávu o činnosti, výroční zprávu o hospodaření za minulé období a zprávu kontrolní
komise;

9) Členská schůze přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;

10)Členská schůze určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

11)Členská schůze stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

12) Ze zasedání členské schůze je vždy pořizován zápis, za projednané se považují pouze
záležitosti  v  tomto  zápisu  výslovně  uvedené.  Statutární  orgán  spolku  zajistí
vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li  to možné,
vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.
Zápis je neprodleně poté rozeslán na e-mailové adresy všech členů, jež má výbor k
dispozici.  Zápis  podepisuje předseda výboru  a členskou schůzí  zvolený ověřovatel
zápisu. Pro zápisy ze zasedání výboru a kontrolní komise se uplatní výše uvedená
pravidla v přiměřené míře.
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Článek VIII.

Výbor, jednání jménem spolku

1) Výbor je statutárním orgánem spolku;

2) Výbor je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou tři roky. Činnost výboru řídí předseda
výboru, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů;

3) Předsedu výboru volí a odvolávají členové výboru ze svých řad, délka jeho funkčního
období je tři roky;

4) Výbor  řídí  spolek  v  období  mezi  členskými  schůzemi.  Schůze  výboru  je  volně
přístupná členům spolku a jeho schůzi  řídí  předseda výboru či  jím pověřený člen
výboru;

5) Výbor přijímá od  členů spolku návrhy bodů programu členské schůze a rozhoduje o
jejich  (ne)zařazení  (nezařazení  musí  na  žádost  navrhovatele  zdůvodnit,  návrh  na
odvolání člena/ů  výboru a zvolení členů nových musí být v případě žádosti zařazen
vždy);

6) Výbor  připravuje  zprávu  o  činnosti  za  minulé  období,  předává  kontrolní  komisi
veškeré podklady potřebné pro její činnost, předkládá návrh rozpočtu na další období,
případné změny stanov, návrh cílů další činnosti apod.;

7) Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou těmito stanovami svěřeny
do působnosti členské schůze nebo kontrolní komise;

8) Výbor odpovídá za hospodaření spolku (společně výbor rozhoduje o použití volných
finančních  prostředků  nad  5000,-  Kč,  nižší  částky  mohou  rozhodnout  jednotliví
členové výboru) a každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření včetně
celoroční účetní závěrky, a to na prvním zasedání členské schůze v kalendářním roce;

9) Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou přítomni všichni jeho členové;

10) Výbor rozhoduje, pokud souhlasí dva jeho členové;

11) Jestliže  se  přes  opakované,  nejméně  však  trojí,  svolání  v  průběhu  jednoho  roku
nesejde členská schůze, přebírá její pravomoci výbor;

12) Každý člen výboru jedná samostatně jménem spolku navenek;

13)Členové  výboru  mají  právo  písemně  pověřit  další  osoby,  aby  v  konkrétních
záležitostech jednaly jménem spolku;

Článek IX.

Podepisování za spolek

Podepisování  za spolek  se provádí  tak,  že k  vytištěnému nebo napsanému názvu spolku
připojí svůj podpis předseda výboru nebo jiný člen výboru. 
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Článek X.

Kontrolní komise

1) Kontrolní  komise kontroluje  činnost  spolku,  především jeho hospodaření  a  plnění
rozhodnutí členské schůze; jejím funkčním obdobím jsou tři roky;

2) Kontrolní  komise připravuje roční  zprávu o činnosti  a  hospodaření  a  předkládá ji
členské schůzi na prvním zasedání v kalendářním roce následujícím tomu, jehož se
zpráva týká;

3) Zpráva kontrolní  komise se považuje za vyhotovenou v  okamžiku předání  zprávy
podepsané členy kontrolní komise předsedovi výboru;

4) Zprávu kontrolního výboru předkládá její předseda;

5) Předsedu kontrolní komise volí a odvolávají členové kontrolní komise ze svého středu.
Předseda kontrolní komise řídí schůzi kontrolní komise a její běžnou činnost;

6) Jestliže  do  prvního  zasedání  členské schůze v  novém kalendářním roce  kontrolní
komise nepředloží roční zprávu, neshledávají jeho členové v činnosti a hospodaření
spolku žádné pochybení.

Článek XI.

Hospodaření spolku

1) Spolek je nezisková organizace. Veškeré prostředky budou využity na činnost spolku.
Případné  příjmy  budou  tvořit  dary,  dotace  a  granty či  veřejné  sbírky a  budou
používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v
souladu  s  cíli  spolku  (publikování,  natáčení  audiovizuálních  materiálů,  výroba
prezentačních materiálů atd.). Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou
osobou pro finanční zajištění svých aktivit;

2) Výdaje  spolku  jsou  zaměřeny  na  uskutečňování  účelů  a  cílů  spolku  v  souladu  s
formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku;

3) Výbor spolku zajistí vypracování rozpočtu, výroční zprávy o hospodaření za minulé
období  a  zprávu  o  činnosti  spolku  v  uplynulém  roce;  tyto  písemnosti  předkládá
předseda výboru k projednání členské schůzi;

4) Obchodním, účetním a správním rokem je kalendářní rok.

Článek XII.

Odpovědnost za závazky

1) Za porušení svých závazků odpovídá spolek celým svým majetkem;

2) Členové spolku neručí za závazky spolku.
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Článek XIII.

Řešení sporů uvnitř spolku

Spory  uvnitř  spolku  řeší  výbor.  Nedosáhne-li  se  uspokojivého  řešení,  je  spor
postoupen členské schůzi.

Článek XIV.

Zánik spolku

1) Zaniká-li  spolek  s právním  nástupcem,  přechází  na  tohoto  právního  nástupce
pohledávky a závazky spolku a veškerý jeho hmotný a nehmotný majetek;

2) Je-li rozhodnuto o zániku spolku bez právního nástupce, členská schůze rozhodne o
způsobu vypořádání  veškerých  pohledávek  a závazků  spolku a provedením tohoto
pověří předsedu výboru.

Článek XV.

Společná a závěrečná ustanovení

1) Člen výboru musí být členem spolku;

2) Člen kontrolní komise nemusí být členem spolku;

3) Současné členství ve výboru a v kontrolní komisi je neslučitelné;

4) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy a
dále vnitřními předpisy schválenými členskou schůzí či výborem;

5) Stanovy byly  schváleny členskou schůzí  dne 26.  března 2015.  Účinnosti  nabývají
dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze;

6) Ke dni schválení těchto stanov bude jako předseda (předsedkyně) výboru zapsána do
spolkového  rejstříku  Lucie  Sedmihradská;  členy  výboru  budou  zapsáni  Hana
Klímová a  Pavel  Hájek a  jako  členové  kontrolní  komise  budou  v  ostatních
skutečnostech zapsáni Pavel Ryba, Olga Škochová a Ljuba Václavová.

V Praze dne 26. března 2015

za spolek
Lucie Sedmihradská

Hana Klímová

Pavel Hájek
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