
Stanovy spolku „Spolek obŽIVA“ 
Založeném dle zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník  

 

1. Název a sídlo 

Název: Spolek obŽIVA (dále jen „spolek“) 
Sídlo: České Kopisty 5, 412 01 Terezín 
 

2. Hlavní činnosti 

I. Vzdělávání a šíření povědomí - poskytovat svým členům a veřejnosti 
environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu formou seminářů, přednášek a sdílení 
příkladů dobré praxe.  

II. Vytváření důvěryhodnosti - spolupracovat na zdůvěryhodnění značky a principu 
ekologického zemědělství (respektive značky bio).  

III. Budování vztahu k Zemi - utvářet vztahy mezi obživovanými a živiteli, tedy těmi kteří 
mají přímý podíl na tom, jak Země vypadá, tak aby k ní všichni mohli mít přímý vztah. 

IV. Usnadňování obživy - usnadňovat svým členům obživu z šetrného ekologického 
zemědělství, které je založeno na osobních vazbách a vzájemnosti, a jehož cílem bude 
živit lidi pro společnou radost všech zúčastněných. 

 

3. Naše hodnoty 

I. Spolupráce bez boje. Život (bio) rovná se spolupráce, chceme tedy žít a 
spolupracovat na rozkvětu našich životů. 

II. Úcta k okolnímu světu. Při vší činnosti projevovat úctu k okolnímu živému a 
neživému světu a rozvíjet ji i mezi ostatními. 

 

4. Členství a členské příspěvky 

I. Členství ve spolku má dvojí podobu 

a. Člen obživný (jedlík) 

b. Člen obživující (zemědělec či zpracovatel) 

II. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby zastoupené 
jimi pověřeným zástupcem. 

III. Člen se může přihlásit podáním písemné či elektronické přihlášky na stanoveném 
formuláři. 

IV. Člen je přijat na základě rozhodnutí výboru zástupců a uhrazení investičního 
členského příspěvku. 

V. Členství vzniká dnem uhrazení investičního členského příspěvku na účet spolku. 
Dokladem členství je členský  list vydaný spolkem. 



VI. Členství zaniká: 

a. vystoupením člena písemným oznámením výboru spolku či jeho zástupci, 

b. úmrtím člena / zrušením osoby v případě právnických osob, 

c. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady při porušení stanov 
spolku, 

d. zánikem spolku. 
VII. Členský příspěvek se skládá ze dvou částí:     

a. Investiční příspěvek je splatný jednorázově při vstupu do spolku a bude využit 
na investiční náklady spolku. Jeho výše bude stanovena výborem zástupců. 

b. Provozní příspěvek je splatný každoročně a jeho výše je stanovena výborem 
zástupců vždy před začátkem kalendářního roku.  

VIII. Členské příspěvky jsou nevratné. V ojedinělých případech může výbor zástupců 
rozhodnout jinak.   

IX. Spolek vede seznam členů spolku v elektronické podobě, jeho správou je pověřen 
jeden z členů výboru zástupců. Seznam členů spolku je neveřejný, přístupný pouze 
pro členy spolku.  

  

5. Práva a povinnosti členů 

I. Člen spolku má právo: 

a. účastnit se jednání shromáždění členů, 

b. využívat plodů činnosti spolku. 

II. Člen má povinnost zejména: 

a. účastnit se shromáždění členů (ideálně 1 x ročně), 

b. platit členské příspěvky ve výši a termínech stanovených shromážděním členů 
spolku, 

  

6. Výbor zástupců 

I. Výbor zástupců (dále též výbor či VZ) je nejvyšším orgánem spolku  

II. Výbor zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a odpovídá za správný chod 
spolku. 

III. Výbor je kolektivním orgánem, jménem spolku jsou oprávněni jednat vždy minimálně 
dva libovolní členové VZ současně. 

IV. Výbor je výkonným orgánem spolku. Výbor řídí činnost spolku. 

V. Členy výboru jsou:  

a. Jaroslav Lenhart, narozen 28.6. 1979, bytem České Kopisty 6, Terezín 

b. Jan Valeška, narozen 22.5. 1980, bytem Davídkova 121, Prha 8  

c. Tomáš Hajzler, narozen 26. 5. 1971, bytem Boženy Jandlové 3, Praha 4 



d. Lukáš Rudolfský, narozen 19.12.1978, bytem Prachňanská 325 

VI. Další členové výboru mohou být zvoleni na návrh jednoho z členů, a to minimálně 
nadpoloviční většinou všech členů VZ.  

VII. Člen může být vyloučen při závažném porušení těchto stanov a to volbou minimilně ⅔ 
členů VZ.  

VIII. Výbor má nejméně 3 a maximálně 7 členů. 

IX. Výbor svolává k tomu pověřený člen nejméně jedenkrát za dva měsíce. 

X. Výbor zejména: 

a. koordinuje činnost spolku, 

b. svolává shromáždění členů, 

c. přijímá rozhodnutí, která jsou stanovena v organizačním řádu. 

XI. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.  

XII. Výbor smí využít rozhodování per rollam, např. prostřednictívm e-mailu, kterého se 
musí zúčastnit všichni členové výboru výsledky hlasování jsou zapsány do zápisu 
dalšího osobního jednání VZ. 

XIII. Výbor rozhoduje konsensuálně. 

 

7. Shromáždění členů  

I. Shromáždění členů (dále též SČ) tvoří všichni členové spolku. 

II. SČ svolává výbor zástupců podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor svolá 
SČ vždy, když o to požádá nejméně třetina členů. 

III. SČ zejména: 

a. rozhoduje o dlouhodobé strategii spolku 

b. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období,  

c. bere na vědomí výroční zprávu a zprávu o hospodaření spolku 

d. dostává pravidelné informace o hospodaření a činnosti spolku 

IV. SČ je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li 
přítomna nadpoloviční většina všech členů, má výbor zástupců právo svolat do 15ti 
minut náhradní shromáždění členů, které je usnášeníschopné vždy. 

V. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné, bez ohledu na výši členského 
příspěvku. 

   

8. Zásady hospodaření 

I. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

II. Zdroji majetku jsou zejména: 

a. členské příspěvky členů, 



b. dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

c. výnosy majetku, 

d. výnosy podnikání 

e. dotace a granty. 

III. Spolek smí vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, jejímž účelem bude podpora 
činnosti hlavní. Případný zisk je investován zpět do hospodaření spolku k dosahování 
jeho hlavního cíle. 

IV. Za hospodaření spolku odpovídá výbor zástupců, který každý rok předkládá 
shromáždění členů zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

V. O nakládání a hospodaření s majetkem spolku rozhoduje výbor zástupců. 

VI. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného SČ. 

VII. Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku 
neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.  

  

9. Zánik spolku 

I. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí VZ. 

II. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně VZ o způsobu 
majetkového vypořádání. 

  

 

10. Závěrečná ustanovení 

I. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

II. Spolek může na základě rozhodnutí VZ vydat organizační řád spolku. 

III. Toto znění stanov bylo sepsáno 22.12.2016 v Praze těmito zakladateli: 

 
 
 
Tomáš Hajzler ……………………………….. 
 
 
Jaroslav Lenhart ……………………………….. 
 
 
Lukáš Rudolfský ……………………………….. 
 
 
Jan Valeška  ……………………………….. 
 


