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žlvÁvoDA, z. s.

STANOVY SPOLKU
Úplné zněrrí ke dnt 27.12.2a|6

čr, I

Úvonxí usraxovp,Ní

1", Název spolku: Živávoda. z. s. (dále jen,,spolek").

2, Sídto spolku: Drrbno_Kleny 29, Provodov-Šonov, 552 03 Česká Skalice.

3. živá voda je spolkenr ve smyslu rrstanovení § 214 a násl. zák. č. B9l2012 Sb., a jako

takorý je právnickou osoborr zpťrsobilou k právnímu jednání,

4, Spolek ž;vá voda je samospt,ávný, dobrovolný, nepolitický a neziskovou orgirnizací

založenou za účelenr naplňování a ochrany veřejrrého záj,nu. kterym je oclrrana

životnílro prostředí, tj. všestranná podpora clclu,any př,írody a podpora sil k naPlňování

tohoto cíle. Spolek je zejrnóna zaměřen na ocltranu vody a jeji zádrž v krajině, ochranu

krajiny, klirnatu a pťosazování legislativrrích ztněn pŤiznir,ých pro Přírodu. z,achováni

či růst biodiverzity a pío oclrranu liclského zdravi.

5. Posláním spolku je zejména:
aJ ochrana životrrího prostředí se zvláštním důrazem rra realizaci a Podilení se na k

přírodě šetrné zádižt vody v krajině (i pomocí programu revitalizace říČnich
.systén-rů), ovlivnění zcrnědělství i státní politiky směrern k Šetrnýln formárn

zerrrědělství, které obnoví zdravou půdu pro zýšení zádrže vody,

b) podpora s1I za irčelenr všestranné ochrany životního prostředÍ. tj. Prosazovat a- 
podpo.ovat zapo_jování veřejnosti do rozho,dor.acích procesŮ ve státrrí sPrávě a

iamosprá"ě, piíprava legisiativy i poclzákonných norem případně palticiPace na

nich.
c) pomáhat orgánům státní správy a samosprávy, jak na lokálnÍ, tak celostátní Úrovni,

iešit probláy životního prostřeclí a oclrrany přírody, jednání s právnic§mi i
fyzickýni osobarni.

6, Vniřní oryanizace spolku, práva a povinnosti členů i volerrých orgánů spolkr_r se řídí

těrnito stanovanri, které jsorr uloženy ve sr,ém úplném zněri v sídle spolku,

7. Spolek mťrže zakLádat pobočky a koordinovat jejich Činnost v celé ČR Pro výŠe

uveclené cíle v souladu s platnou legislativou ČR.

čr, I1

črNxosr spor-Ku

L, Hlavní činnost spolku směiuje k ochraně a uspokojení společných zájmŮ a naPlňování

poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláŠtě prostřednictvírn těchto

aktir.it:
a] výchovná, vzdělávací a kulturní činnost, tj. organizování besecl, seminářŮ, ri'stav,

kulturniclr akci a publikační činrrost,
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b) zadáváni a zpracováváníodborných expertiz,
c] péče o krajinu (tdržba, úklid, ýsadby apod.),
d] revitalizace říČních tokŮ a další aktivity stluvisejíci se zachováním vody v krajině.eJ organizování Petic, shronráždění, účast ve správních a soudních řízeních,0 Úvoj a spolupráce na ývoji environmentálně šetrných technologií a jejichpodpora či zavádční do praxe,
g] zProstr'edkování a Podpora komunikace mezi fyzickými, právnickýrni osobami,veř,ejností, státní správolr, samosprávou, vzděIáv acími instituc eni apod.kpodpoře hlavní činnosti vyvijispolek dáIe vcdlejší aktiviry;a] vYhledávánÍ, aktivizace a podpora činností vecloucích k naplňování všech cílůsPolku vČetně Pronájmu, nákupu a prodeje rnovitých i nernovitých věcí a zviíat prozajištění poslání spolku,
b] získávání finanČních Prosředků nezbytných pro činnost sdružení fornrou jednání

se spoírzory, účastí v grantoýclr řízeních, pomocí sbírek apod.,cJ dalŠÍ hosPodářská a investiční činnost, včetně rnožnosti uzavirání pracovníchpoměru.
3, zisk z činnosti spolku lze použitpouze pro spolkovou činnost a sprár,rr spolku.

čr. III

Čmxsrví

1" Člerrstvi ve sPolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen ,,člen..) se může stát každáťyzická osoba starší 18 let bez rozdilu pohlaví, vyznáni, politického a sociálrríhozařazcnÍ, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Čt.r,.t,ri se váže na osobu člcna, jcnePřevoditelné na jinou osobu a nepřechá zi na jeho právního nástupce. členem spolkuse mŮŽe Stát také Právnická osoba a tuto právnickou osobu ve sdružení zastupu_|e jeji
stafutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

2, Fyzická i právnická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí r^ýboru spolku o přijetíjejí PÍsemné Žádosti o členství- Výbor spolku, může odmítnout při_jeti žaclatele oČlenstvÍ, Pokud dojde k větŠinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo,nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání Úoik".3. [Jkončení členství:
a] dobrovolné vYstouPeni Člena, kdy členstvi konči dnem doručení písemného

oznámení o ukončení členství výboru,
bJ úmrtím člena.
cJ vYlouČením Člena - Členství končí dnenr doručerrí rozhodnutí o vyloučení členaze sdružení; výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednánírn porušujejeji zásadY a cÍle nebo zanedbává člerrské povinnosti nebo ohrožuje řádněplnění poslání sdružení,
d] nezaPlacením Členskych příspěvlcu do data vyhlášeného ýboren1 a to prvním

dnenr prodlení se zapla,cenírrr členských příspěvku,
e] zánikem sPolku nebo rozhodnutínr členské schůze o jeho přeměně na jinou

právní formu.
práva členů:

aJ účastnit se činnosti spolku,
2
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b') bjt intbrrnován o dění spolku,
c] r o1it a být voien do orgánů spolku,
d) rl_iadřo\iat se. podávat návrhy, vznášet dotazy k činnosti spolkrr, k Přijímaným

dokunrentům ake zptávám o činnosti spolku a jeho orgánů,

el dát členské schůzi podnět ke znršení či změně rozhodnutí výboru sdruŽenÍ.

Podání podnětu nemá odkladrý účinek-

5, Por.innosti členů:
aJ piatit členské příspěvky,
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,

c] nevystupovat jménem sdružení bez jeho vědomí, ízn. bez souhlasu výboru

sdr-r.ržení,

d] dodržovat stanoly spolku.

6, Členové spolku neručí zapřípadné dluhy spolku.

7, Výbor spolku je povirren vést seznam členů. Jednotlivá jména členů spolku jsou

veřejná pouze po písemném schválení každým členem spolku,

čt-. IV

OncÁxy spoI-Ku

1. Pro zabezpečení činnosti spoiku jsou zřízeny orgány spolku,

2, Těmito orgány spolku jsou:

a. členská schůze.
b. ýbor.
c. pi,edseda.

3, Práva a povinnosti jednotlivých crrgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh

jejiclr jednání je upraven dále ve stanováclr,

4. Členská schůze je tvořena člerry spolku, ostatní orgány jsou volené.

5, členství ve volenýclr orgánechzanlká(kromě smrli člena voleného orgánrr) uPlYnutim

ftlnkčnilro období. nebo odvoláním člena voleného orgánu Členskou schťrzí Pro hr-rrbé

porušení jeho povinností.

čr. V

ČrtsnsrÁ scHúzg

1. NTejvyššírn orgánem sdruženi je člcnská schůze jcho členů, kterou svolává předscda,

Členská schůze rozhoduje naclpoloviční většinou přítomných členů sdružení,

přítomností se rozumí jak fyzická přítomnost na sclrůzi, tak i možnost být na schůzi

přítomen prostřednictvírn technického řešení v režimu ,,on_line"_

Z, élenska schůze se schází ne_iméně dvakrát ročně. Předseda rnusí svolat Členskou

sclrťrzi do 30 dnů, pokud o to požádá alespoň ti-etina členů sclružení.

3. členské schůze projednává činnost spolku za uplynrrlé období, přijímá zásadY Činnosti

pro období následující, volí volené orgány spolku. hodnotí práci odstupr,rjících orgánŮ

a přijínrá další rozlrodnutí zásadní důležitosti pro existenci a Činnost sPolku. Do jeji

působrrosti tak rráleží :

-J
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a) stanovení ýše a splatnosti případných členských příspěvků,
b] volit na ČtYrleté funkČni období tajnou volbou předsedu, rnístopředsedy a případněje odvolávat,
c) Potvrzovat, ruŠit nebo měnit rozhodnuti ýboru z podnětu člena sdružení,d] rozhodovat o případném vyloučení členů sdružení,
eJ dvoutřetinovou větŠinou přítomných schvalovat případné změny stanov sdntžení,0 dvoutřetinovotl větŠinou rozhodovat o pripaanem dobrovolném rozporrštění

sdružení,
g] určit likvidátora podle čl. X těclrto stanov,
h] rozhodovat o dalších otázkách. které si svým rozhodnutím r,yhradí,i] schvalovat ýroČní zPrávy o Činnosti a hospodaření spolku za uplynulé obdobípředkládané ýborem.

4' PoŽadu-je-li Člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje
nebo jejichŽ Proztazení by spolku způsobilo v!ůnou újmu, nelze mu je poskytnout.5, Výbor zajisti vYhotovení zápisu ze zasedánr do třiceti dnů od jejího ukončení. Není_lito možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členskáschŮze, Ze záPisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je
zaháj1l, kdo mu Předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápisvyhotoven.
KaŽdý Člen sPolku mŮŽe nahližetdo všech zápisů ze zasedání členské schťtze.

čr. \1I

VÝnon

']-, Výbor je druhým nejr,YŠŠinr orgánem spolku. Je voleným statutárním orgánern a rrrá 3členy. výbor spolku je složen z předsedy a dvou mistoireoseaů.
2. Funkční obdobím ýboru spolku je stanoveno na,dobu 4 let.
3, Výbor sPolku řídí svou Činnost v období mezi členskýr-rri schů zemi y souladu sestanovami, směrnicemi a závěry členské schůze,
4, Členové ýboru jsou voleni na členské schůzi tajnou volbou. Nejdříve je volen

Předseda a Pak nÍstoPředsedové, a to každý zvtášť. Zvolenje ten kan<lidát, kteýzískal nejvíce hlasů.
5, Výbor odPovíclá za Ťádné hospodaření spolku, kontroluje doclržování rozpočtoých

Pravidel, schvaluje změnY rozPoČtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za íádné
naplňor,ání poslání spolku.

6, Na sclrŮzi výboru nrohou být zvánidle potřeby hosté. Hlasy všech 3 členů ýboru mají
stejnou válru. Výbor rozhocluje většinou dvou hlasů.

7. výbor se schází ke sqým jednáním podle potřeby, nejméně ale dvakrát zarok.B, výbor je oprávrrěn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na ,da]ší členy
nebo zaměstnance sdružení.

9. Výbor je povinen jeclnat s péčí řádného hospodáře.

g
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. PŤedseda je voien dle stanov

K výlučnýrrr kompetencím přeclsedy patŤí:

(a) r.edení člcnské schůze, or.ěřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího

jednání,
(b) svolání a vedení schťrzí rÝborrr,

i.; pru.o.rrlí dohled nad zatrrěstnanci spolku,

(d) zastupor,ání spolku navenek,

6, Předsecla se řídi z.ákony CR, stanovarni spolku a rozhodnutími r,ýboru a členské

schůze. předseda mťlže deiegovat některé své kompetence na dalŠÍ ČlenY ýboru'

případně na další člen_v či zaměstnance spolku,

čl. VIII

MAJErer A HospoDeŘpxi

č:r.IX

ZasrupovÁNí spolru

Zastupování spolku navenek se říclí ustanovením č1, VII, cldst, 2,

čt-. X

ZÁNrc spor.Ku

Přcdseda je nejvyššim výkonrrým představitelern spolku,

Navenek za spolek jedná samclstatně př,edsecla sptliku, podepisování za spolek se děje

tak, že předseda ťr,,ár.,", spolku připojí sviij podpis. K _jednání jménem spolku v

dílčích věcech nrťrže být zmocněna i áalší osoba, plrrá moc rnusí být v takor,énr

případěudělenapísemnouformouspi.esnýmvymezenímoprávněníaodpor,ědnosti
znrocněné osoby a musí obsahovat r,ěcný a časor,ý rozsah zmocnění,

Přisvýchúkonechjepřeclsedavázánrozlroclnutírniazávěryvýborrr.

j.. Spoiek zaníká:
aJnazákladěrozhodnutíčlenskéschůzeodobrovolnémrozpuštění,
b) na zák,aóěrozlrodnutí členské schůze o sloučerrí s jiným sdrrrŽením,

1.Fříjmyspolkutvořídobrovolnéčlcnskópříspěr.ky,účelovězaměřenégranty,státní
příspěv§, dary f}zict<ych a právnických orou. ocaiclí a odkazy" dotace, sbír§, a

pŤíjmy z neziskove nosioaarské činnosti v souladu s cíli sdružení,

2,VýdajesdruŽenijsouzarněřenynauskutečňor,.áníjehocílůlrvederr}clrvtěc}rto
stanovách.

3, Bližší podrobnosti upravuiící hospodaření s maietkem spolku jsou obsaženy ve

vnitřních předpisech a směrnicích spolku,

čr. VII

PŘgpspoa

.J
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c] snížcnírn počfu člcnů sdružení pod tři osoby,
2, Dojde-li kzániku spolku, pŤecházijeho majetek po lypořádáni závazkťl

která má podobnó poslání a cíle jako spolek.

čl. XI

ZÁVĚruČNÁ A PŘ_ECHODNÁ USTANOVENÍ

Změna náuvu a stanov byla provederra v souladu s platnými stanovami v sídle spolku dne
27.12-2016. Volba výboru a předsedy byla provedena téhož dne v souladu s těmito novými
stanovami Živá voda, z.s-

předseda spolku

Jiří Malík
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