Lesní kruh, z.s.

Stanovy spolku
Čl. I
Základní ustanovení
1.
2.
3.

Název spolku zní Lesní kruh, z.s. ( dále též jen „spolek“).
Spolek má sídlo na adrese: Ochoz u Brna č.p. 17, 664 02 Ochoz u Brna.
Lesní kruh, z.s. je veřejně prospěšným, nepolitickým a neziskovým sdružením občanů (spolkem)
podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „Občanský zákoník“),
které sdružuje fyzické osoby se společným zájmem na realizaci účelu spolku.

Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je:
1. Zkvalitnění výchovy dětí předškolního a školního věku.
2. Rozvoj tělesných a duševních schopností dětí a mládeže, především prostřednictvím pobytu v
přírodě.
3. Ochrana životního prostředí, environmentální výchova, vzdělávání a osvěta a podpora trvale
udržitelného rozvoje.
4. Podpora rodiny, jakožto základního článku státu, podpora přátelství a pocitu sounáležitosti mezi
jednotlivými generacemi komunity.

Čl. III
Činnost spolku
1.

2.

3.

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu uvedeného v čl. II těchto stanov, coby
společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto činností:
a. Systematickou prací s dětmi a mládeží.
b. Tvorbou a realizací vzdělávacích programů a pobytů.
c.
Pořádáním jednorázových akcí, přednášek, odborných seminářů a konferencí,
d. Publikováním a šířením informací.
e. Aktivitami směřujícími k ochraně životního prostředí.
f.
Spoluprací s jinými subjekty na národní i nadnárodní úrovni.
g. Poradenskou a osvětovou činností.
Vedle hlavní činnosti může spolek vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost za účelem
podpory hlavní činnosti či hospodárného využití spolkového majetku. Vedlejší činnost musí být v
souladu s účelem spolku. O zahájení výkonu vedlejší činnosti rozhoduje Rada.
Vedlejší hospodářskou činností je činnost uskutečňovaná jako volná živnost ve smyslu § 25
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), tj. výroba, obchod a
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 tohoto zákona.

Čl. IV
Členství ve spolku
1.
2.
3.

Řádným členem spolku může být fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem spolku, jeho
stanovami a chce se aktivně podílet na jeho činnosti.
Členství ve spolku vzniká schválením přihlášky zájemce o členství Radou.
Řádný člen spolku má právo:
a. Účastnit se jednání Kruhu a Rady, volit a být volen do orgánů spolku při řádných
volbách spolku.
b. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
c.
Podílet se na chodu spolku.
d. Být informován o činnosti spolku.
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4.

5.

6.

7.

Řádný člen spolku má povinnost:
a. Dodržovat znění stanov.
b. Podílet se na činnosti spolku.
c.
Platit pravidelné členské příspěvky, jejichž výši, splatnost a způsob platby určuje Rada
spolku.
d. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
Členství ve spolku zaniká:
a. Doručením písemného oznámení o vystoupení člena Radě spolku.
b. Nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve
výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
c.
Vyloučením člena z důvodu neplnění jeho povinností, které musí schválit Kruh spolku.
Člen je oprávněn do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout,
aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Revizní komise.
d. Úmrtím člena.
e. Zánikem spolku.
Kromě řádného členství může být Kruhem schváleno čestné členství. Čestní členové mají právo:
a. Účastnit se jednání Kruhu, avšak bez hlasovacího práva, pouze s hlasem poradním.
b. Podávat náměty k činnosti spolku a být informováni o činnosti spolku.
Čestní členové mají povinnost:
a. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. V
Orgány spolku
1.
2.
3.
4.

5.

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány: Kruh (ve smyslu valné
hromady členů spolku, „dále jen Kruh“), Rada, Předseda, Ředitel, Revizní komise.
Kruh je tvořen shromážděním všech řádných členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
Funkční období členů volených orgánů spolku je jeden rok.
Funkční období člena voleného orgánu zaniká:
a. Uplynutím funkčního období, na které byl zvolen. V případě, že nejpozději v den konce
funkčního období není řádně zvolen nový člen příslušného voleného orgánu, tak funkční
období dosavadního člena trvá do doby zvolení nového člena.
b. Zvolením nového člena či nových členů příslušného voleného orgánu spolku.
c.
Rozhodnutím Kruhu o odvolání z funkce.
d. Písemným odstoupením člena nebo jeho úmrtím.
V případě odstoupení člena z funkce končí výkon funkce ke dni doručení oznámení
o odstoupení na adresu spolku nebo na jednání orgánu, jehož je členem, ledaže z oznámení
není zřejmý pozdější zánik funkce.

Čl. VI
Kruh
1.

2.
3.

4.

Kruh je tvořen shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku, který:
a. Volí a odvolává členy Rady a Revizní komise.
b. Volí a odvolává Ředitele.
c.
Schvaluje stanovy a rozhoduje o jejich změně.
d. Rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.
e. Schvaluje dlouhodobý strategický plán spolku (např. plán na 3 až 5 let činnosti spolku
apod.).
f.
Schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku.
g. Schvaluje finanční závazky nad 100.000 Kč včetně.
h. Rozhoduje o zrušení členství člena spolku.
i.
Rozhoduje o zániku spolku.
Kruh je svoláván Radou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Rada je povinna svolat Kruh vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku. Nesvolá-li
v takovém případě Rada zasedání Kruhu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo
podnět podal, oprávněn svolat zasedání Kruhu sám na náklady spolku.
Zasedání Kruhu musí být oznámeno všem členům alespoň třicet dnů před jeho konáním. Z
pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Pozvánka je přednostně zasílána
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elektronicky na e-mailové adresy uvedené v seznamu členů; nelze-li pozvánku zaslat
elektronicky nebo uzná-li to svolavatel za vhodné, může být zaslána i poštou.
5. Kruh je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů spolku.
6. V případě, že svolaný Kruh není usnášeníschopný, použijí se ustanovení Občanského zákoníku
o Náhradním zasedání.
7. Každý řádný člen má jeden hlas, přičemž jejich hlasy jsou rovné.
8. Kruh rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá
většina přítomných řádných členů, není-li stanoveno jinak.
9. K přijetí rozhodnutí dle čl. VI odst. 1 písm. c), h), i) těchto stanov (schvalování a změny stanov,
zrušení členství člena spolku, rozhodnutí o zániku spolku) je nutný souhlas alespoň 2/3
přítomných řádných členů spolku.
10. O jednání Kruhu vyhotoví statutární orgán či pověřený člen spolku zápis nejpozději do třiceti dnů
od jejího konání. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání Kruhu.

Čl. VII
Rada
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Kruhu a za svou činnost odpovídá Kruhu.
Členství v Radě vzniká volbou na Kruhu.
Počet členů Rady stanovuje Kruh při volbě Rady.
Člen Rady nemůže být Ředitelem, jakýmkoliv členem Revizní komise ani statutárním orgánem
případného pobočného spolku.
Rada zejména:
a. Schvaluje akční plán spolku (např. plán na následující 1 až 2 roky činnosti spolku apod.)
a jeho cíle na nadcházející rok. Uvedené dokumenty musí být vždy v souladu s
dlouhodobým strategickým plánem spolku, který schvaluje Kruh.
b. Monitoruje a vyhodnocuje plnění strategického i akčního plánu a cílů spolku.
c.
Zpracovává podklady pro zasedání Kruhu.
d. Schvaluje organizační řád a jeho změny.
e. Odpovídá za pravidelné vydávání výroční zprávy.
f.
Schvaluje roční rozpočet spolku a jeho změny.
g. Odpovídá za hospodaření spolku a každoročně předkládá Kruhu zprávu o hospodaření
včetně účetní závěrky.
h. Schvaluje finanční závazky od 20.000 Kč včetně do 100.000 Kč.
i.
Rozhoduje o výši, splatnosti a způsobu platby členských příspěvků.
j.
Pozastavuje funkci Ředitele po dobu 30 dní a navrhuje Kruhu jeho odvolání.
Radu svolává Předseda dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
Předseda je povinen svolat Radu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Rady.
Nesvolá-li v takovém případě Předseda či jí pověřený člen Rady její zasedání do 30 dnů
od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání Rady sám na
náklady spolku.
Zasedání Rady se oznamuje všem jejím členům a Řediteli, a to přednostně elektronicky na
e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů. O zasedání Rady informuje Předseda také
všechny členy Kruhu, a to elektronicky na e-mailovou adresu uvedeno v seznamu členů.
Rada může hlasovat per rollam. Vyvolat hlasování per rollam může kterýkoli člen rady.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
K přijetí rozhodnutí Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady.
Rada vede seznam členů spolku, ve kterém provádí zápisy a výmazy členství.
V případě zániku členství v Radě před koncem funkčního období, v důsledku kterého dojde ke
snížení počtu členů rady na méně jak tři, kooptuje Rada chybějící členy Rady do počtu tří z řad
členů spolku s funkčním obdobím do nejbližší schůze Kruhu. Kooptace se provádí na základě
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady. Rada má povinnost informovat členy spolku o
změně složení Rady do 14 dnů od změny, a to elektronicky na e-mailové adresy uvedené
v seznamu členů a svolat Kruh do 60 dní od této změny.
Jednání Rady je přístupné všem členům spolku, Řediteli a se souhlasem Rady i dalším
pozvaným hostům či veřejnosti.

3
Lesní kruh, z.s. - Stanovy 1.2

schváleno dne 12. 12. 2016

Čl. VIII
Předseda
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Předseda je nejvyšším představitelem Rady a zároveň členem statutárního orgánu spolku.
Předseda se řídí stanovami spolku a rozhodnutími Kruhu a Rady spolku.
Předseda je volen Radou ze zvolených členů Rady. Jeho funkční období je jeden rok, končí
však až předáním funkce nastupujícímu předsedovi.
Předseda zejména:
a. Koordinuje činnost spolku, zodpovídá za jeho plynulý chod.
b. Reprezentuje spolek před veřejností.
c.
Řídí zasedání Kruhu, ověřuje jeho usnášeníschopnost a pořizuje zápis ze zasedání.
d. Svolává a vede zasedání Rady.
Další povinnosti a kompetence Předsedy je oprávněna stanovit Rada v organizačním řádu.
Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy Rady, případně na další členy
spolku.

Čl. IX
Ředitel
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Ředitel je výkonným orgánem spolku a zároveň členem statutárního orgánu spolku.
Je povinen dodržovat stanovy spolku, organizační řád, dlouhodobý strategický plán spolku i jeho
akční plán. Navrhuje Radě změny těchto zásadních dokumentů v souladu s vykonáváním své
pozice.
Ředitel je odpovědný Kruhu.
Je volen a odvoláván Kruhem. Jeho funkční období je jeden rok, končí však až předáním funkce
nastupujícímu řediteli.
Ředitel zejména:
a. Pravidelně, alespoň 1x za 3 měsíce předkládá Radě zprávu o svém fungování.
b. Odpovídá za běžný provoz LMŠ Lesinka (dále také jen „školka“) a výkon
zaměstnavatelských práv, včetně vybírání pedagogů.
c.
Odpovídá za vedení účetnictví spolku.
d. Navrhuje provozní řád, smlouvu s rodiči, příručku pro rodiče, koncepční dokument
ohledně pedagogických zásad školky, které předkládá Radě ke schválení.
e. Zodpovídá za zápis nových dětí do školky.
Odpovědností Ředitele je řízení pracovně právních vztahů spolku.
Další povinnosti a kompetence Ředitele je oprávněna stanovit Rada v organizačním řádu.

Čl. X
Statutární orgán spolku
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Spolek má kolektivní statutární orgán, který je tvořen Předsedou a Ředitelem.
Za spolek jedná každý z členů statutárního orgánu samostatně, přičemž podepisování za spolek
se děje tak, že k názvu spolku připojí příslušný člen statutárního orgánu svůj podpis.
Při právních jednáních, jejichž předmětem je plnění přesahující 20.000 Kč, jednají oba členové
statutárního orgánu společně. Finanční závazky od 20.000 včetně Kč do 100.000 Kč schvaluje
Rada, finanční závazky nad 100.000 Kč včetně schvaluje Kruh. Toto ustanovení se netýká
finančních závazků vyplývajících z pracovně právních vztahů.
K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. O takovém
zmocnění musí být zmocněnci vždy vydána písemná plná moc s přesným vymezením oprávnění
a odpovědnosti zmocněnce, která musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
Členové statutárního orgánu jsou odpovědní za plnění rozhodnutí Rady.
Členové statutárního orgánu se mohou kdykoli vzdát své funkce písemným oznámením Radě.

Čl. XI
Revizní komise
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Revizní komise kontroluje, zda činnost orgánů spolku a jeho hospodaření probíhá v souladu
s obecně platnými předpisy a stanovami.
Revizní komisi volí Kruh. Počet členů revizní komise je stanoven na čtyři osoby.
Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě a s výkonem funkce Ředitele.
Revizní komise volí ze svého středu Revizora, který ji zastupuje při jednání s ostatními členy
spolku a alespoň jednou ročně svolává schůzi Revizní komise.
Kontrolu provádí komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí
kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně v rámci kontroly roční účetní závěrky.
Revizní komise sdělí své závěry a zjištění Radě bez zbytečného odkladu a prezentuje je formou
písemné zprávy Kruhu.
Všichni členové spolku a všechny orgány spolku jsou povinni s Revizní komisí v průběhu
kontroly spolupracovat a poskytovat jí všechny potřebné informace.
Revizní komise je orgánem, ke kterému mohou členové podat odvolání proti svému vyloučení ze
spolku.
Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry Revizní komise, mají právo připojit ke zprávě
o kontrole svá písemná vyjádření.

Čl. XII
Majetek a hospodaření spolku
1.

2.

3.
4.
5.

Prostředky na svou činnost spolek získává zejména z:
a. členských příspěvků,
b. darů fyzických i právnických osob,
c.
dotací, grantů, nadačních příspěvků,
d. benefičních akcí,
e. příjmů získaných vlastní činností,
f.
výnosů svého majetku.
Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit
k financování činností naplňujících účel spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci
těchto činností.
Získané prostředky mohou být využívány k realizaci projektů v souladu s účelem spolku.
Za hospodaření spolku odpovídá Rada, která každoročně předkládá Kruhu zprávu
o hospodaření včetně účetní závěrky.
Hospodaření se uskutečňuje na základě ročního rozpočtu schváleného Radou.

Čl. XIII
Přechodná a závěrečná ustanovení
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Záležitosti neuvedené v těchto stanovách se řídí Občanským zákoníkem v platném znění.
Vztahy založené před účinností těchto stanov se ode dne jejich účinnosti posuzují podle těchto
stanov, nelze-li to přímo, pak přiměřeně jako vztahy jim nejbližší podle těchto stanov, a nelze-li
ani to, pak podle principů, na nichž jsou tyto stanovy založeny. Zda však práva a povinnosti
vznikly či zanikly, se posoudí podle toho, zda pro to byly splněny podmínky v rozhodné době.
Členové spolku, jimž členství vzniklo podle dosavadních předpisů, se považují za členy podle
těchto stanov.
V rámci svých pravomocí daných těmito stanovami mohou jednotlivé orgány spolku vytvářet
závazné vnitřní předpisy.
V případě zániku spolku přejde jeho majetek po vypořádání závazků (likvidační zůstatek)
na jinou neziskovou organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.
Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravující vnitřní poměry spolku,
od kterých se lze odchýlit a stanovy to u nich činí, se nepoužijí v rozsahu, v kterém se stanovy
odchylují. Z ustanovení Občanského zákoníku se nepoužijí zejména ustanovení:
a. § 240 odst. 1; orgánem určeným k rozhodnutí o vyloučení člena je Kruh.
b. § 265 a násl.; sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy v rozsahu určeném
stanovami rozhoduje Kruh, spory ohledně vyloučení člena však rozhoduje vždy Revizní
komise. Spolek nezřizuje rozhodčí komisi.
Tyto stanovy vstupují v platnost a účinnost jejich schválením dne 12. prosince 2016.

5
Lesní kruh, z.s. - Stanovy 1.2

schváleno dne 12. 12. 2016

V Ochozi u Brna, 12. prosince 2016

Martin Šafránek
Předseda
Markéta Němčanská
Ředitelka

6
Lesní kruh, z.s. - Stanovy 1.2

schváleno dne 12. 12. 2016

