STANOVY
spolku
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

čl. 1
Název a sídlo
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Českých
Budějovicích.
Při své činnosti může spolek kromě svého plného názvu užívat pro své označení a propagaci
zkrácené jméno Calla. Obdobně může užívat i grafickou značku. V oficiálním styku musí být
vždy uveden plný název spolku.
čl. 2
Charakter spolku
(1) Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, v
němž se sdružili zastánci ochrany přírody a krajiny, ochrany a tvorby životního prostředí a
principů trvale udržitelného žití.
(2) Spolek je právnickou osobou podle českého práva, byl založen podle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů a nyní je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
(3) Spolek se ve své činnosti řídí právním řádem České republiky a svými stanovami a
vnitřními směrnicemi.
(4) Spolek působí na území České republiky i na mezinárodní úrovni.
čl. 3
Základní cíle spolku
Základními cíli spolku jsou zejména:
a) ochrana a záchrana přírody a krajiny a praktická péče o přírodně hodnotná území;
b) ochrana a tvorba životního prostředí člověka, jako limitujícího faktoru pro jeho další
zdravou existenci;
c) podpora principů trvale udržitelného žití, jakožto sociálně ekonomického směru, efektivní,
přírodní prostředí šetřící existence lidské společnosti, zejména v oblasti energetiky,
odpadového hospodářství a dopravy.
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čl. 4
Formy činnosti spolku
(1) Hlavními formami činnosti spolku jsou:
a) praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí a jeho složek, i
s jinými subjekty;
b) výchovná a popularizační činnost, zejména pořádání výstav, přednášek, seminářů, exkurzí,
pracovních brigád i jiných vzdělávacích, osvětových a propagačních akcí;
c) realizace projektů, programů a jiných aktivit k naplňování cílů spolku a účast na takových
aktivitách vyhlášených jinými subjekty;
d) organizování kampaní a aktivit ve prospěch ochrany přírody a krajiny, ochrany životního
prostředí a trvale udržitelného žití;
e) informační a dokumentační činnost, vyhledávání a shromažďování informací, využívání
vhodných forem publicity a propagace pro naplňování cílů spolku;
f) účast ve správních řízeních a jiných rozhodovacích procesech, při nichž mohou být dotčeny
zájmy ochrany přírody a krajiny nebo ochrany životního prostředí a veřejného zdraví;
g) poradenská činnost zaměřená na laickou i odbornou veřejnost;
h) vyhledávání a získávání (darem, výkupem, smluvně apod.) lokalit zvýšeného zájmu
ochrany přírody a krajiny k ochraně či záchraně význačných organismů, společenstev,
přírodních stanovišť i objektů neživé přírody a péče o ně;
i) spolupráce se zahraničními subjekty, fyzickými i právnickými osobami v oblasti ochrany
přírody a krajiny, ochrany životního prostředí a trvale udržitelného žití k výměně zkušeností a
poznatků, k jejich podpoře, rozvoji a propagaci;
j) provádění neziskové činnosti, zejména v oblasti péče o přírodu, krajinu a životní prostředí a
v oblasti energetiky a environmentálně šetrných staveb, a to především k zajištění prostředků
pro naplnění jeho výše uvedených cílů a forem činnosti.
(2) Vedlejšími činnostmi spolku jsou:
a) služby nebo zprostředkování činností a služeb z oblasti ochrany životního prostředí a trvale
udržitelné energetiky pro jiné subjekty;
b) provádění ediční činnosti k propagaci, dokumentaci a rozvoji jeho cílů;
c) výstavba a provozování zařízení, které využívají obnovitelné zdroje energie.
(3) Spolek vykonává i další činnosti a práce, které nejsou v rozporu se stanovami.

čl. 5
Členství ve spolku
(1) Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě
schválení písemné přihlášky výborem a následného potvrzení členskou schůzí spolku. Na
členství není nárok a přihláška může být výborem nebo členskou schůzí bez udání důvodů
odmítnuta.
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(2) Členem spolku může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli spolku a
jejíž písemná přihláška a případně další písemná dohoda mezi ní a spolkem je doporučena
výborem spolku a následně je potvrzena i členskou schůzí.
(3) Člen spolku má právo:
a) volit výbor spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů (je-li starší 18 let);
b) předkládat návrhy, podněty, připomínky;
c) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku;
d) účastnit se akcí pořádaných spolkem;
e) na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s jeho činností ve prospěch spolku,
pokud o tom rozhodne členská schůze;
f) požívat členských výhod, rozhodne-li o jejich ustavení členská schůze spolku.
(4) Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy a směrnice spolku;
b) platit roční členské příspěvky v minimální výši stanovené členskou schůzí. Roční členský
příspěvek za běžný rok platí nový člen po vzniku členství. Členové pak platí roční členské
příspěvky vždy do konce prvního pololetí;
c) dbát na dobré jméno spolku.
(5) Na návrh výboru spolku může členská schůze zvolit své čestné členy - fyzické i právnické
osoby. Čestný člen má práva a povinnosti člena spolku, je však zproštěn povinnosti platit
členské příspěvky.
(6) Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru spolku;
b) rozhodnutím výboru spolku o vyloučení nebo o odnětí čestného členství, např. pro vážné
porušení stanov nebo směrnic spolku, poškození dobrého jména a zájmu spolku apod.;
rozhodnutí výboru musí být následně potvrzeno členskou schůzí;
c) nezaplacením členského příspěvku spolku po uplynutí 1 roku od termínu zaplacení (konec
prvního pololetí předcházejícího kalendářního roku);
d) úmrtím člena spolku - fyzické osoby;
e) zánikem právnické osoby, jež je členem spolku;
f) zánikem spolku.
(7) Členem přispěvatelem může být každá fyzická osoba starší patnácti let, která zaplatí
jakoukoliv částku za daný kalendářní rok, minimálně však polovinu stanoveného členského
příspěvku. Člen přispěvatel má právo být informován o činnosti spolku a získávat k tomu
potřebné, spolkem vydávané informační materiály. Nemá právo vystupovat jménem spolku.
Člen přispěvatel nemá vůči spolku žádné povinnosti. Své členství ve spolku obnovuje každým
rokem zaplacením finančního příspěvku.
(8) Spolek může přijmout dobrovolný příspěvek od svých členů, členů přispěvatelů a
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příznivců na financování své činnosti.
(9) Spolek vede seznam svých členů, který je neveřejný a je přístupný všem členům spolku na
vyžádání. O zápise člena do seznamu a o jeho výmazu rozhoduje výbor spolku.
čl. 6
Organizační uspořádání
(1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou
ročně, aby:
a) schválila stanovy spolku a změny těchto stanov, ev. rozhodla o grafické značce spolku;
b) potvrdila nebo zrušila vnitřní směrnice apod., schválené výborem spolku;
c) stanovila výši členského příspěvku;
d) zvolila na dvouleté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku a případně jej odvolala;
e) zvolila tříčlennou revizní komisi nebo revizora spolku;
f) schválila výroční zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem spolku;
g) schválila revizní zprávu, předkládanou revizní komisí (revizorem) spolku;
h) potvrdila koncepci činnosti spolku pro příští období;
i) potvrdila nové členy spolku a zvolila čestné členy spolku;
j) rozhodla o vyloučení člena spolku nebo o odnětí čestného členství;
k) konstatovala zánik členství ve spolku z důvodů uvedených v čl. 5 odst. (6) bod c), d), nebo
e);
l) rozhodla o vstupu spolku za člena jiného subjektu;
m) zřídila nebo zrušila komise, pomocné pracovní skupiny apod., schválila vznik regionálních
nebo odborných pobočných spolků anebo je zrušila;
n) uložila výboru, revizní komisi (revizorovi), komisi, členu spolku apod. úkoly k plnění nebo
na podporu cílů spolku;
o) projednala ostatní důležité záležitosti spolku a rozhodla v nich;
p) rozhodla o zániku spolku.
(2) Zasedání členské schůze spolku svolává výbor, nejméně 15 dnů před jejím konáním.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Je schopná se
usnášet, účastní-li se zasedání nejméně čtvrtina všech členů spolku. Není-li členská schůze
schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi, a to nejdéle do jednoho
měsíce ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze, nejdříve však v ten samý den po
uplynutí 30 minut od oznámeného začátku původní členské schůze. Tato náhradní členská
schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů spolku.
(3) Členy výboru spolku a členy revizní komise nebo revizora spolku volí členská schůze.
Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě obsazování více mandátů
jediným hlasováním jsou mandáty obsazovány podle pořadí (počtu) získaných hlasů. Pokud je
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při obsazování posledního mandátu zjištěna rovnost počtu hlasů odevzdaných pro více
kandidátů, jsou zvoleni všichni tito kandidáti.
(4) Činnost spolku v období mezi zasedáním členské schůze řídí jeho výbor, který si volí ze
svého středu předsedu a může zvolit i hospodáře. Činnost výboru řídí předseda spolku. Jeho
hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů ve výboru spolku. Nerozhodne-li členská schůze nebo
výbor jinak, je předseda spolku jako jediný oprávněn podávat informace veřejnosti a
sdělovacím prostředkům o činnosti spolku. Pro koordinaci své činnosti si výbor může ze
svého středu zvolit tajemníka výboru.
(5) Výbor spolku plní usnesení členské schůze a schází se dle rozhodnutí členské schůze nebo
dle potřeby. Jednání výboru se může zúčastnit revizní komise (revizor) i kterýkoli člen
spolku, avšak bez práva hlasovat o přijímaných usneseních.
Výbor zejména:
a) řídí činnost a hospodaření spolku v souladu se stanovami a směrnicemi spolku;
b) zajišťuje plnění cílů spolku i jednotlivých konkrétních akcí k nim;
c) schvaluje rozpočet spolku a roční zprávu o hospodaření;
d) ukládá úkoly členům výboru a zaměstnancům spolku;
e) koordinuje (případně řídí) činnost pobočných spolků, komisí apod.;
f) zabezpečuje zpracování potřebné dokumentace spolku a podkladů pro jednání členské
schůze;
g) pro potřebu spolku může k podrobnější úpravě některých činností, aktivit, organizace apod.
vydávat organizační řád, vnitřní směrnice apod. Tyto musí být v souladu se stanovami a
nejsou-li zrušeny členskou schůzí, jsou závazné pro všechny členy spolku;
h) svolává členskou schůzi spolku dle plánu, potřeby nebo požádá-li o to písemně alespoň
jedna pětina členů spolku – tehdy svolá schůzi nejpozději do 4 týdnů od doručení uvedeného
počtu žádostí;
i) rozhoduje o jednotlivém výdaji mimo schválený rozpočet nad 100 tis. Kč celkových
nákladů;
j) rozhoduje o delegování člena za zástupce spolku do jiné organizace, koalice apod.;
k) pověřuje člena či zaměstnance spolku podáváním informací veřejnosti nebo sdělovacím
prostředkům a zastupováním spolku ve správních řízeních a dalších rozhodovacích procesech
před orgány samosprávy i státu.
(6) Revizní komise (revizor) kontroluje hospodaření spolku a připravuje revizní zprávy, které
předkládá členské schůzi. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu. Místo revizní
komise může členská schůze zvolit revizora spolku. Revizní komise (revizor) je odpovědna za
svou činnost pouze členské schůzi spolku.
(7) V rámci spolku mohou vznikat jeho pobočné spolky s regionálním působením anebo
specializovaným odborným zaměřením. Jejich ustavení může být i na dobu určitou. Orgánem
pobočného spolku je schůze členů, jež volí předsedu, případně další funkcionáře. Pokud se na
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tom usnese členská schůze spolku, mohou pobočné spolky vystupovat vlastním jménem; pak
mají vlastní právní subjektivitu.
(8) Statutárním zástupcem spolku je jeho předseda. Za hospodaření spolku odpovídá předseda
s hospodářem, je-li tento zvolen.
(9) Jménem spolku jedná jeho předseda, případně výborem nebo členskou schůzí pověřený
člen či zaměstnanec spolku. Tyto osoby mají právo vydávat stanoviska a prohlášení spolku, a
to na základě projednání cílů kampaně na členské schůzi nebo ve výboru spolku.
V hospodářských záležitostech jedná jménem spolku také hospodář spolku, je-li tento zvolen.
(10) Rozhodne-li o tom členská schůze, může mít spolek pro naplňování své činnosti
k zajištění cílů spolku, organizačních, odborných nebo ekonomických úkolů zaměstnance z
členů spolku i mimo ně. Jsou-li členy spolku, mohou současně zastávat i volené funkce.
(11) Členská schůze může pro koordinaci činnosti členů spolku a předávání informací mezi
nimi, výborem a profesionálními zaměstnanci zvolit koordinátora členů. Není-li koordinátor
zvolen, vykonává tyto činnosti výbor spolku. Koordinátor členů se zúčastňuje jednání výboru,
není-li jeho členem, s hlasem poradním.
(12) Spolek jako právnická osoba může být členem jiných spolků, organizací či jiných
subjektů, jejichž činnost není v rozporu s cíli spolku, s výjimkou politických stran.
čl. 7
Hospodaření spolku
(1) Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, účelově zaměřené granty, dotace, příjmy z
neziskové činnosti a z činností uvedených v čl. 4 odst. 2 stanov v souladu s platným právním
řádem a s cíli spolku. Příjmy z hlavní a vedlejší činnosti se sledují odděleně.
(2) Výdaje spolku jsou zaměřeny především na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3,
v souladu s formami činnosti spolku uvedenými v čl. 4 těchto stanov. Mohou také sloužit k
úhradě nákladů spojených s činností členů pro spolek a prací zaměstnanců, pracují-li tito ve
spolku.
(3) Návrh rozpočtu připravuje předseda nebo, je-li zvolen, hospodář spolku a schvaluje jej
výbor spolku. Hospodaření kontroluje revizní komise nebo revizor spolku.
(4) Spolek neodpovídá za závazky pobočných spolků oprávněných vystupovat vlastním
jménem. Členská schůze spolku určuje rozdělování prostředků spolku mezi organizační
jednotky spolku (bez právní subjektivity) v rámci rozpočtu, který schvaluje.
(5) Veškerý majetek je vlastnictvím všech členů spolku, případně členů pobočných spolků,
které jej řádně nabyly a mají právní subjektivitu.
(6) Členové, pobočné spolky, komise apod. nakládají s majetkem účelně a hospodárně a
využívají jej v souladu s cíli spolku.
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čl. 8
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické nebo
fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá neziskovou činností.
čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Tyto stanovy lze doplnit nebo změnit pouze tehdy, usnesou-li se na tom nejméně 2/3
z přítomných členů na členské schůzi.
(2) O zániku spolku může rozhodnout členská schůze spolku, jsou-li přítomny alespoň 2/3
členů a usnesou-li se na tom nejméně 4/5 z přítomných členů spolku.
(3) Spolek je nástupnickou organizací „Kanceláře nadace pro ochranu přírody – Calla“.

V Českých Budějovicích, dne 11. června 2015

__________________________________
předseda spolku
Ing. Edvard Sequens
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