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STANOVY SPOLKU 
Berounská zeleň z.s. 

Čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter Spolku 

1. ”Berounská zeleň z.s.” (dále jen ”Spolek”) je dobrovolným a nezávislým spolkem 
fyzických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu přírody, životního prostředí a 
udržitelný rozvoj krajiny. Ve své činnosti se Spolek řídí právním řádem České republiky, 
těmito stanovami Spolku (dále též „Stanovy“) a dalšími vnitřními předpisy Spolku. 

2. Sídlem Spolku je Beroun, Smetanova 242/16, PSČ 26601 

3. Spolek působí na celém území České republiky zejména v oblasti Berounska. Spolek se 
nečlení na organizační jednotky – Spolek je místně příslušnou organizační jednotkou. 

4. Spolek je zapsaným spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

Čl. II. Účel Spolku 

1. Účelem Spolku je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, 
environmentální výchova a podpora trvale udržitelného života. 

Čl. III. Cíle Spolku a předmět jeho činnosti 

1. Svůj účel naplňuje Spolek následujícími činnostmi: 

• obhajuje právo občanů na zdravé životní prostředí, napomáhá zajišťovat právo občanů 
na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů,  

• podílí se na projednávání záměrů v oblasti územního plánování, vytváření územních 
systémů ekologické stability, posuzování vlivu na životní prostředí a dalších 
koncepčních dokumentů,  

• účastní se správních řízení týkajících se ochrany přírody a životního prostředí včetně 
územních řízení a řízení o vydání stavebních povolení staveb, jenž mají vliv na životní 
prostředí, ekologické systémy a udržitelný rozvoj krajiny,  

• provádí odbornou, vzdělávací a výchovnou činnost, zvláštní důraz klade na výchovu 
dětí a mládeže,  

• pořádá školení, přednášky, exkurze, brigády, tábory a další společenské akce, vedoucí 
aktivním ochranářským formám pobytu v přírodě,  

• podílí se na zajištění péče o všechny kategorie chráněných území, památné stromy, 
přírodní parky, významné krajinné prvky, o zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a 
živočichů, 
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• zajišťuje mapování, ochranu, rozmnožování, výsadbu a péči o biotopy ohrožených 
druhů, 

• vyhledává hodnotné a významné části přírody a krajiny a navrhuje je k ochraně, podílí 
se na výkonu služby stráže přírody, 

• pomáhá udržovat a obnovovat historické struktury krajiny a propagovat ekologicky 
vhodný způsob života,  

• provádí propagační, nakladatelskou a osvětovou činnost, 

• spolupracuje s tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci a 
iniciativami, které se zabývají ochranou přírody a životního prostředí, a to zejména v 
oblastech hraničních chráněných území a ochrany migrujících druhů, 

• získává do vlastnictví či nájmu nemovitosti vhodné k ochraně životního prostředí a 
pečuje o ně, 

• připravuje, podporuje a provozuje projekty v oblasti činnosti Spolku. 

2. K podpoře své hlavní činnosti provádí Spolek hospodářskou činnost jako činnost vedlejší, 
a to zejména v oblasti péče o přírodu a životní prostředí, zemědělství a péče o zeleň. 

3. Provozuje vlastní hospodářská zařízení a činnosti směřující k zajištění cílů Spolku. 

Čl. IV. Členství ve Spolku 

1. Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let. 

2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena 
Spolku. 

3. Zakládajícími členy Spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek 
jako samosprávný a dobrovolný svazek členů. 

4. Členství zaniká 

• doručením písemného oznámení člena o vystoupení; 

• rozhodnutím o vyloučení; 

• úmrtím člena Spolku; 

• zánikem Spolku. 

5. Člen má právo 

• účastnit se činnosti Spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 

• předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku; 

• podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku. 

6. Člen má povinnost 

• dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli a zájmy Spolku;  

• svou činností naplňovat cíle Spolku. 
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7. Spolek vede seznam členů pro svou vnitřní potřebu. Seznam členů není veřejně 
přístupný. 

8. Za vedení seznamu členů Spolku odpovídá Předseda. Seznam členů je veden v 
elektronické podobě. 

9. Podrobnosti o vedení seznamu členů stanoví Spolek směrnicí. 

Čl. V. Orgány Spolku 

1. Orgány Spolku tvoří: 

• Statutární orgán – Předseda a Výkonný místopředseda 

• Nejvyšší orgán – Výbor spolku 

• Pracovní skupiny 

Čl. VI. Předseda a Výkonný místopředseda 

1. Statutárním orgánem Spolku jsou Předseda a Výkonný místopředseda Spolku.  

2. Členové statutárního orgánu Spolku jednají za Spolek každý samostatně. Další osoby 
mohou být zplnomocněny právně jednat za Spolek pouze na základě předchozího 
rozhodnutí jednoho z členů Statutárního orgánu. 

3. Funkční období předsedy a Výkonného místopředsedy je desetileté. 

Čl. VII. Výbor spolku 

1. Výbor spolku je nejvyšším orgánem Spolku. Výbor spolku je pětičlenný. 

2. Výbor spolku se schází nejméně jednou ročně. 

3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo 
rezignace na funkci člena Výboru spolku, se Výbor spolku doplňuje kooptací zbývajícími 
členy Výboru spolku. 

4. Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna většina jeho členů. Nesejde-li se 
v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání Výboru spolku. 
Nové zasedání Výboru spolku je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných 
členů. Výbor spolku přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba 
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Výboru spolku, pokud tyto stanovy neurčí 
jinak. Každý člen Výboru spolku má 1 hlas. 

5. Výbor spolku může být svolán požádá-li o to jedna třetina členů Spolku, a to ve lhůtě do 
jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

6. Funkční období Výboru spolku je pětileté. 

7. V případě, že usnesení Výboru spolku se příčí dobrým mravům či odporuje těmto 
stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato. 

8. Výbor spolku 
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• volí Předsedu a Výkonného místopředsedu Spolku; 

• schvaluje Stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku Spolku; pro přijetí těchto 
rozhodnutí je potřeba souhlas dvou třetin členů Výboru spolku; 

• schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní 
zprávu; 

• konkretizuje činnost Spolku pro další období. 

Čl. VIII. Zásady hospodaření 

1. Spolek je nezisková občanská iniciativa. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, 
granty a příjmy z činnosti Spolku a z majetku Spolku, a budou používány na činnost 
Spolku. 

2. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Dpolku v souladu s jeho hlavní 
činností podle těchto Stanov a rozpočtem Spolku. 

Čl. IX. Okolnosti zániku Spolku 

1. V případě zániku Spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě 
rozhodnutí Výboru spolku neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku. 

2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu. 

Čl. X. Ustanovení závěrečná 

1. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Výborem spolku.  

 

 

Tyto Stanovy schválil na svém zasedání Výbor spolku v Berouně dne 26. dubna 2019. 

 


