
 

STANOVY 
 

BEZDR z.s. 
 
 

článek I. 
Obecná ustanovení 

 
1. Název zapsaného spolku: BEZDR, z.s. (dále jen ”spolek”) 
2. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační  
    jednotky — celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou. 
3. Sídlo spolku: U Nikolajky 1298/37, Praha 5 150 00 
 
 

článek II. 
Cíle činnosti 

 
Cílem činnosti spolku je: 
1. ochrana přírodních a kulturních hodnot 
2. pořádání dětských táborů, výletů 
3. osvěta v oblasti ochrany přírody 
4. další činnosti vedoucí k naplnění cílů spolku, či s nimi související. 
 
 

Článek III. 
Organizační struktura 

 
 

1. Členská schůze 
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.  

 
Funkce členské schůze jsou: 

a) Volí tříčlenný Výkonný výbor. 
b) Schvaluje nadpoloviční většinou hlasů rozpočet organizace, kontroluje jeho plnění. 

Hospodaří s finančními prostředky, rozhoduje o jejich použití. 
c) Schvaluje stanovy a jejich doplňky, stanovuje výši členských příspěvků. 
d) Informuje o své práci členskou základnu a řeší případné připomínky a stížnosti svých 

členů. 
e) Zajišťuje pro vedení účetní evidence odborného pracovníka. 
f) Schází se nejméně jednou ročně a je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční 

většina členů. 
 
2. Revizní komise 
Členové spolku volí tříčlennou revizní komisi, která si ze svého středu zvolí předsedu. 
Kontroluje činnost a hospodaření, případně řeší rozpory. Členové revizní komise nemohou 
být členy výboru, mají pouze poradní hlas. 

 
 

3. Výkonný výbor  
 

a) Je tvořen třemi členy a je výkonným orgánem spolku. 
b) Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, kteří jsou statutárními zástupci spolku 

a jsou pověřeni samostatně jednat a vystupovat jeho jménem. 
c) Činnost spolku řídí předseda.  
d) Rozhoduje o záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu spolku 



 

e) Zodpovídá za svolávání schůze členů, za včasné hrazení závazků a vymáhání 
pohledávek spolku, vedení evidence členů, schvalování projektů s použitím názvu loga 
spolku, sestavuje rozpočet a předkládá ho k rozhodnutí členské schůzi. 

f) Schází se dle potřeby, nejméně 1 x do roka. 
g) Předseda spolku plní úkoly vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a 

dalších obecně závazných předpisů a spolu s místopředsedou jako jediní mají 
podpisové právo. 

h)   Volební období výboru a revizní komise je čtyřleté. Právo volit a být volen má každý člen 
spolku po dosažení věku 18ti let. Členové výkonného výboru mohou být voleni 
opětovně.  

i) Člen výkonného výboru může z funkce odstoupit písemným oznámením, jeho 
funkční období pak končí dnem, kdy tuto skutečnost vzala na vědomí členská schůze. 
Člen výkonného výboru může být členskou schůzí odvolán, jeho funkce pak končí dnem, 
ke kterému byl odvolán. Členství ve výkonném výboru končí při zániku členství spolku. 
V případě ukončení členství ve výkonném výboru před uplynutím čtyřletého funkčního 
volebního období výkonného výboru, je potřeba uskutečnit novou volbu pro doplnění 
tříčlenného výkonného výboru spolku a to na nejbližší svolané členské schůzi. Členskou 
schůzi pro tento účel doplňující volby svolává kterýkoliv zbývající člen výboru. V případě, 
že není již žádný ze členů spolku členem výkonného výboru, svolává členskou schůzi 
v nejbližším možném termínu kdokoliv z revizní komise, nebo v případě, že toto není 
možné, jakýkoliv člen spolku a na této členské schůzi je volen nový výkonný výbor 
a automaticky začíná nové volební funkční čtyřleté období. 

j) Výkonný výbor pracuje bez nároku na odměnu, případnou odměnu a její výši schvaluje 
členská schůze na návrh výkonného výboru, členům výkonného výboru jsou z 
prostředků spolku hrazeny jejich náklady, které musí být účelně vynaložené v souvislosti 
s výkonem jejich funkce a doložené daňovými doklady.  

k)  Výkonný výbor má právo pověřit organizací jednotlivých činností spolku třetí osobu a to 
jak fyzickou, tak právnickou, na základě plné moci podepsané předsedou spolku. 

l) Jednání výkonného výboru svolává a řídí jeho předseda. Mimořádné zasedání 
výkonného výboru může být svoláno na žádost kteréhokoli jeho člena. 



 

Článek IV. 
 

Členství 
 

     Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická či právnická osoba, 
která splní závazná kritéria členství přijatá členskou schůzí a to na základě písemné přihlášky, 
opatřené podpisem stávajícího člena spolku. Písemnou přihlášku, která byla doručena 
kterémukoliv členovi výboru spolku v dostatečném předstihu před členskou schůzí, schvaluje 
výbor spolku. Schválenou přihlášku výbor spolku předkládá členské schůzi ke schválení 
členství. Členství ve spolku je schvalováno hlasováním, ve kterém je potřeba nadpoloviční 
většiny přítomných členů spolku. 

a) Práva členů  
          

1. Volit a být volen do orgánů spolku. 
2. Podílet se na činnosti spolku. 
3. Obracet se s připomínkami, stížnostmi a podněty na orgány spolku a požadovat   

               vysvětlení. 
4. Každý člen má právo být informován o všech akcích spolku, účastnit se všech akcí 

pořádaných pro členy spolku, využívat inventář a jiné zařízení spolku a volit všechny 
orgány spolku.  

 
b) Povinnosti členů  

1. Svým chováním a odbornými vědomostmi napomáhat k dosažení cílů spolku, 
nepoškozovat zájmy a dobré jméno spolku. 

2. Dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí přijatá orgány spolku. 
3. Platit členské příspěvky, jejichž výše bude stanovena členskou schůzí. 
4. Při organizování akce pod hlavičkou spolku, s použitím jeho názvu či loga je člen 

povinen veškeré náležitosti takové akce konzultovat předem s výkonným výborem, 
nebo třetí osobou, která bude výkonným výborem pověřená.  

 
c) Členství ve spolku zaniká 

1. vystoupením ze spolku, 
2. vyloučením na základě vážného porušení stanov, 
3. úmrtím fyzické a zánikem právnické osoby, 
4. zánikem spolku. 

 
 Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoliv ze spolku vystoupit.  
 O vyloučení člena rozhoduje členská schůze na základě návrhu výkonného výboru a to 
nadpoloviční většinou přítomných členů. 



 

Článek V. 
 

Majetek a hospodaření spolku 
  
 
1. Majetek spolku lze užívat zejména ve prospěch cílů činnosti dle čl. II této smlouvy a k   
     činnostem daným těmito stanovami. 
2. Spolek má tyto zdroje příjmů: 

- peněžité a jiné dary od právnických nebo fyzických osob 

- příspěvky členů 
- vstupné z přednášek, výstav a jiných akcí podobného charakteru 
- výnosy z dobrovolné příležitostné práce členů  
- výnosy ze společenských, propagačních a náborových akcí  
- výnosy z vedlejší hospodářské činnosti, sloužící cílům spolku 
- jiné příjmy  

 
3. Spolek může založit účet u peněžního ústavu. Podpisové právo k tomuto účtu má vždy 
předseda spolku a místopředseda spolku. 
 
4. Při zániku spolku bude majetek spolku přednostně předán spolku,  
nebo fondu, či nadaci zaměřené na ochranu přírody a kulturních památek.  
 
5. Členům spolku nepřísluší žádné podíly z jeho hospodaření, a to ani při zániku spolku. 
Jednotliví členové za závazky spolku neručí. Za mimořádné výsledky práce ve prospěch spolku 
může být členům přiznána mimořádná odměna, to není v rozporu s čl. III, 3, j) stanov. 

 
6. Spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy.   
 

VI. 
Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 

a. usnesením schůze členů o dobrovolném rozpuštění, 
b. sloučením s jiným spolkem, 
c. pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra nebo ministerstva 

spravedlnosti České republiky. 

 
 VII. 

Závěrečná ustanovení 
  
Zvolením či jmenováním nových orgánů spolku končí funkční období orgánů dosavadních. 
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí v Praze dne 11.12. 2021. 
Jsou účinné ke dni jejich registrace do Sbírky listin veřejného rejstříku vedeného pod 
Ministerstvem spravedlnosti. 
 


