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Stanovy Šestajovice pro Život, z.s. 
 
 
Čl. 1  
Forma, název a sídlo Spolku 

 
1.1. Šestajovice pro Život, z.s. (dále též jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou ve formě 

spolku. 
 

1.2. Název Spolku zní: Šestajovice pro Život, z.s. 
 

1.3. Sídlem Spolku je: Trojmezní 1208, Šestajovice, 250 92. 
 

 
Čl. 2  
Charakter Spolku 

 
Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem fyzických osob, který je založen k 
naplňování společného zájmu na ochraně životního prostředí, přírody a krajiny, veřejného 
zdraví a kvalitního kulturního a společenského a života v obci Šestajovice a jejím okolí.  

 
 
Čl. 3 
Účely Spolku  

 
Účely Spolku jsou: 
 

a) ochrana přírody a krajiny,  
b) ochrana životního prostředí, 
a) ochrana veřejného zdraví, zdravých životních podmínek a kvality života, 
b) podpora kvalitního kulturního a společenského života, 
c) podpora místní identity a soudržnosti, 
d) podpora mezigenerační soudržnosti podpora trvale udržitelného rozvoje, 

to vše na území obce Šestajovice a v jejím okolí, kterým se rozumí území hlavního města 
Prahy a Středočeského kraje. 

 
 
Čl. 4  
Formy činnosti Spolku 

 
 Svých účelů dosahuje Spolek zejména těmito formami činnosti: 

 
a) účastí se ve správních i jiných řízeních či postupech, vedených státními orgány či orgány 

veřejné správy, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny 
nebo veřejného zdraví, 

b) pořádáním akcí podporující komunitní a společenský život, 
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c) osvětou a vzděláváním v oblasti ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, veřejného zdraví 
a podporou místní identity, 

d) organizováním petic a veřejných kampaní za účelem ochrany životního prostředí, přírody a 
krajiny, veřejného zdraví, podpory komunitního života. 
 

 
Čl.  5  
Vznik členství ve Spolku 
 
5.1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba, která 
 

a) dosáhla věku 18 let, 
b) má trvalý pobyt na území ČR, a 
c) souhlasí se společným zájmem členů, jakož i účely Spolku podle čl. 2 a 3. 

 
 
5.2. Členství ve Spolku vzniká rozhodnutím rady o přijetí za člena Spolku na základě písemné 

členské přihlášky a zaplacení vstupního členského příspěvku ve výši a způsobem stanoveným 
rozhodnutím členské schůze. Na členství ve Spolku není právní nárok. 

 
5.3. Členská přihláška musí obsahovat: 
 

a) jméno a příjmení žadatele, 
b) adresu místa trvalého pobytu, popřípadě i bydliště, pokud se liší od místa trvalého pobytu, 
c) datum narození, 
d) telefonický kontakt a e-mailovou adresu, 
e) datum podání přihlášky, 
f) vlastnoruční podpis žadatele. 

 
5.4. K členské přihlášce musí žadatel přiložit doklad o zaplacení vstupního členského příspěvku. 
 
5.5. O vzniku členství ve Spolku vydá rada členovi neprodleně písemné potvrzení. 
 
 
Čl. 6 
Práva a povinnosti členů Spolku 
 
6.1. Člen Spolku má právo zejména: 
 

a) účastnit se členské schůze, hlasovat na ní a předkládat na ní své návrhy a protinávrhy 
k záležitostem týkajícím se Spolku, které patří do působnosti členské schůze, zejména návrhy 
na volbu či odvolání předsedy Spolku nebo místopředsedy Spolku, 

b) volit a být volen do rady, 
c) požadovat od rady poskytnutí informací o všech záležitostech týkajících se Spolku, které patří 

do její působnosti, včetně nahlížení do všech dokumentů týkajících se Spolku, které rada 
spravuje, 
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d) dávat radě podněty k záležitostem týkajícím se Spolku, které patří do její působnosti, 
e) doporučovat radě přijetí nových členů Spolku, 
f) mít přístup ke všem informacím šířeným v rámci Spolku formou e-mailového rozcestníku a 

chráněné oblasti internetových stránek Spolku. 
 
6.2. Člen Spolku je povinen zejména: 
 

a) dodržovat stanovy Spolku, 
b) plnit rozhodnutí orgánů Spolku, 
c) zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným 

rozhodnutím členské schůze, 
d) podporovat účely Spolku podle čl. 3 a zdržet se jednání, které by mohlo tyto účely ohrozit nebo 

narušit. 
 
 
Čl. 7 
Zánik členství ve Spolku 
 
7.1. Členství ve Spolku zaniká: 
 

a) vystoupením, 
b) na základě rozhodnutí rady o vyloučení člena ze Spolku za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem s tím, že o případném návrhu člena Spolku na přezkoumání rozhodnutí rady o jeho 
vyloučení je příslušná rozhodovat členská schůze, 

c) nezaplacením členského příspěvku za podmínek stanovených občanským zákoníkem, 
d) úmrtím člena Spolku, 
e) zánikem Spolku. 

 
7.2. Vystoupením zaniká členství dnem, kdy člen písemně oznámí radě vystoupení ze Spolku. 
 
 
Čl. 8 
Seznam členů Spolku 
 
8.1. Rada vede seznam všech členů Spolku. Seznam členů Spolku může být veden v listinné i 

elektronické podobě.  
 
8.2. Do seznamu se zapisují na základě rozhodnutí rady tyto údaje: 
 

a) jméno, příjemní, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě i bydliště člena 
Spolku, 

b) telefonický kontakt a e-mailová adresa člena Spolku, 
c) den a způsob vzniku, popřípadě i zániku členství ve Spolku, 
d) údaj o zaplacení, popřípadě nezaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok, 
e) další údaje, které člen Spolku poskytne. 
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8.3. Do seznamu se na základě rozhodnutí rady zapíše bez zbytečného odkladu také změna 

zapisovaných údajů. Člen Spolku je povinen oznámit radě bez zbytečného odkladu všechny 
změny zapisovaných údajů týkajících se jeho osoby. 

 
8.4. Zápisy do seznamu členů provádí na základě předchozího rozhodnutí rady pověřený člen rady. 

Ten také radě odpovídá za řádné vedení seznamu členů.  
 
8.5. Každý žadatel o členství ve Spolku, jakož i každý člen Spolku, podepsáním písemné přihlášky 

souhlasí s tím, že Spolek bude zpracovávat údaje o jeho osobě ve formě seznamu členů 
Spolku.  

 
8.6. Seznam členů Spolku nebude zpřístupněn. 
 
 
Čl. 9  
Orgány Spolku 
 
 Orgány Spolku jsou: 

a) členská schůze a 
b) rada. 

 
 
Čl. 10 
Členská schůze 
 
10.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji všichni členové Spolku. 
 
10.2.  Člen Spolku se zúčastňuje zasedání členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě 

písemné plné moci.  
 
10.3. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 2 měsíců po skončení 

kalendářního roku. Den, čas, místo a navržený program zasedání členské schůze stanoví a toto 
zasedání svolává rada. Mimořádné zasedání členské schůze je rada povinna svolat do 30 dnů 
ode dne, kdy o to písemně požádá alespoň jedna třetina všech členů Spolku (dále jen 
„oprávněná menšina“). Pokud tak rada neučiní, může mimořádně zasedání členské schůze 
svolat oprávněna menšina. Mimořádné zasedání členské schůze je rada povinna svolat i 
v dalších případech určených stanovami. 

 
10.4. Svolání zasedání členské schůze se provádí zasláním elektronické pozvánky všem členům 

Spolku na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů Spolku nejméně 3 týdny před 
konáním zasedání. V pozvánce musí být uveden den, čas, místo a navržený program zasedání 
členské schůze. Nemůže-li se člen Spolku zúčastnit zasedání členské schůze, je povinen to 
Spolku písemně nebo e-mailem oznámit. 
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10.5. Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna jedna polovina všech členů Spolku. 
Není-li členská schůze na svém zasedání způsobilá se usnášet, svolá rada, popřípadě 
oprávněná menšina, nejpozději do 4 týdnů náhradní zasedání členské schůze způsobem 
uvedeným v odstavci 10.4. Náhradní členská schůze je způsobilá se usnášet v tom počtu, 
v jakém se sejde. 

 
10.6. K přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů 

Spolku, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou. 
 
10.7. Členská schůze schvaluje program svého zasedání na základě navrženého programu toho, kdo 

zasedání členské schůze svolal. Navrženým programem je vázána, může však na návrh 
kterékoli člena rozhodnout o doplnění tohoto programu o další záležitosti, které nebyly 
v navrženém programu. 

 
10.8. Do působnosti členské schůze náleží: 
 

a) schvalování programu svého zasedání za podmínek stanovených v odstavci 10.7., 
b) volba a odvolání předsedy Spolku a místopředsedů Spolku, 
c) rozhodování o stanovení výše, lhůty splatnosti a způsobu placení členských příspěvků, 
d) schvalování zpráv rady, zejména zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření Spolku za uplynulý 

kalendářní rok, 
e) schvalování rozpočtu Spolku na příslušný kalendářní rok a roční účetní závěrky Spolku za 

uplynulý kalendářní rok, 
f) rozhodování o návrhu člena Spolku na přezkoumání rozhodnutí rady o jeho vyloučení ze 

Spolku, 
g) rozhodování o změně stanov Spolku, 
h) rozhodování o zrušení nebo přeměně Spolku, 
i) rozhodování o ostatních záležitostech týkajících se činnosti Spolku, pokud si je k rozhodnutí 

vyhradí. 
 

 
Čl. 11 
Rada 
 
11.1. Rada je statutárním orgánem Spolku. Za Spolek je oprávněn jednat předseda Spolku nebo 

kterýkoli z místopředsedů Spolku, a to každý samostatně. Jde-li však o právní jednání ve 
věcech, jejichž hodnota převyšuje 10 000,- Kč, jsou za Spolek oprávněni jednat buď předseda 
Spolku a místopředseda Spolku společně, anebo oba místopředsedové Spolku společně. 

 
11.2. Rada se skládá z předsedy Spolku a dvou místopředsedů Spolku, které volí členská schůze na 

funkční období 3 let. Členem rady může být jen člen Spolku.  
 
11.3. Členská schůze může předsedu Spolku nebo místopředsedu Spolku kdykoli během jejich 

funkčního období odvolat, a to z jakéhokoli důvodu. V takovém případě je však současně 
povinna za odvolaného předsedu Spolku nebo místopředsedu Spolku zvolit nového předsedu 
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Spolku nebo místopředsedu Spolku. Nový předseda Spolku nebo místopředseda Spolku je 
volen pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo jeho předchůdci. 

 
11.4. Pokud předseda Spolku nebo místopředseda Spolku zemře nebo odstoupí ze své funkce před 

skončením funkčního období, je rada povinna svolat do 30 dnů mimořádné zasedání členské 
schůze, která zvolí nového předsedu Spolku nebo místopředsedu Spolku. Nový předseda 
Spolku nebo místopředseda Spolku je volen pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo 
jeho předchůdci.  

 
11.5. Předseda Spolku organizuje činnost rady, svolává a řídí její schůze. Místopředseda Spolku, 

kterého určí rada svým rozhodnutím, zastupuje předsedu Spolku v těchto věcech v době jeho 
nepřítomnosti. 

 
11.6. Rada se schází ke schůzím podle potřeby. K přijetí rozhodnutí rady je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů rady. 
 
11.7. Do působnosti rady náleží: 

a) předkládání zprávy o činnosti Spolku a zprávy o hospodaření Spolku za uplynulý kalendářní rok 
členské schůzi, 

b) předkládání návrhu rozpočtu Spolku na příslušný kalendářní rok a návrhu účetní závěrky 
Spolku za uplynulý kalendářní rok členské schůzi, 

c) správa všech dokumentů týkajících se Spolku, 
d) vedení seznamu členů Spolku, 
e) rozhodování o přijetí za člena Spolku, 
f) rozhodování o vyloučení člena ze Spolku, 
g) rozhodování o všech záležitostech týkajících se Spolku a zajištění všech ostatních činností 

Spolku s výjimkou těch, které stanovy nebo zákon svěřují do působnosti členské schůze nebo 
které si členská schůze vyhradila k rozhodnutí. 

 
 
Čl. 12 
Hospodaření Spolku 
 
12.1. Spolek hospodaří s finančními prostředky a jiným majetkem Spolku účelně a hospodárně tak, 

aby účely spolku podle čl. 3 byly co nejlépe plněny. Za to rada odpovídá členské schůzi. 
 
12.2. Spolek sestavuje svůj rozpočet na příslušný kalendářní rok a hospodaří podle něj. Rozpočet a 

roční účetní závěrku členská schůze schválí nejpozději do 3 měsíců po skončení kalendářního 
roku. 

 
12.3. Příjmem Spolku mohou být zejména: 
 

a) členské příspěvky, 
b) dary, 
c) granty. 
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12.4. Spolek může podnikat nebo vykonávat jinou samostatnou výdělečnou činnost jen, pokud je to 
ku prospěchu plnění účelů Spolku podle čl. 3. 

 
 
Čl. 13 
Zrušení, přeměna a likvidace Spolku 
 
13.1. O dobrovolném zrušení, jakož i o přeměně Spolku rozhoduje členská schůze nadpoloviční 

většinou všech členů Spolku. 
 
13.2. Likvidační zůstatek musí být použit pro jiné neziskové právnické osoby, jejichž účelem je 

ochrana životního prostředí nebo přírody a krajiny, komunitní či jiná občanská organizace. 
 
Čl. 14 
Závěrečná ustanovení 
 
14.1. O změně Stanov rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou všech členů Spolku.  
 
14.2. Tyto stanovy byly schváleny usnesením ustavující schůze dne 2.5. 2018.  

 
14.3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu Spolku do veřejného rejstříku.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


