
S T A N O V Y
zapsaného spolku (z.s.)

Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně, z.s.

IČ:  014 94 708
___________________________________________________________________

Čl. 1.
Úvodní ustanovení

Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně, ve smyslu zákona č. 83/1990
Sb.,  o  sdružování  občanů,  se  s účinností  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského
zákoníku (dále“NOZ“), tedy od 1.1.2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ
ve spojení s § 214 a násl.

Čl. 2.
Název a sídlo spolku

Název spolku: Ekologická a humanitární služba občanů Na Farkáně, z.s.
Sídlo spolku: Praha 5 - Radlice, náměstí Na Farkáně č. 228/3, PSČ: 150 00.

Čl. 3.
Charakter spolku

Spolek  je  dobrovolným  nevládním  neziskovým  sdružením  osob  vzniklým  podle
zákona  č.  83/1990  Sb.,  o  sdružování  občanů,  a  transformovaným  zákonem  č.
89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 4.
Účel a základní cíle spolku

Účelem spolku je ochrana přírodních, kulturních a historických památek lokality Na
Farkáně s přesahem na celou Prahu a pěstování společenského a kulturního života
místních obyvatel.

Základními cíli spolku jsou zejména:
 Ochrana přírody a zeleně v místě bydliště;
 Ochrana životního prostředí;
 Bezplatná poradenská a informační činnost týkající se života občanů v lokali-

tě „Na Farkáně“;
 Podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany

životního prostředí;
 Propagace a prosazování principů občanské společnosti;
 Ochrana spotřebitele;
 Spolupráce s jinými spolky s obdobnými předměty činnosti a s Městskou čás-

tí Praha 5;
 Prosazování a kontrola ekologicky šetrného hospodaření firem a domácnos-

tí,  třídění  a  zneškodňování  odpadů,  kultivace prostředí  v místě  bydliště  a
osvěta v oblastech životního stylu;

 Prosazování  ekologických  a  krajinně  estetických  hledisek  při  schvalování
nových stavebních projektů;

 Systematické vytváření podmínek pro trvale udržitelný a harmonický urbanis-
tický vývoj území;
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 Posilování  struktur  občanské  společnosti  a  lokálních  sociálních  vazeb  na
regionální úrovni s cílem kultivovat sousedské vztahy a utvrzovat pozitivní a
občansky angažovaný vztah k dané lokalitě. 

Čl. 5.
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:
 pořádání seminářů, přednášek, kulturních a společenských akcí;
 organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí;
 účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy

ochrany životního prostředí;
 informační činnost pro členy a spoluobčany.

Čl. 6.
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let.  Členství  ve
spolku vzniká na základě podání písemné přihlášky výboru spolku, který rozho-
duje o jeho přijetí. Na nejbližší členské schůzi oznámí výbor spolku přijetí nových
členů.

2. Člen spolku má právo:
 účastnit se jednání členské schůze;
 volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů;
 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;
 podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnosti:
 dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku;
 aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat

žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;
 účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4. Členství ve spolku zaniká:
 doručením písemného oznámení člena spolku členům výboru, že vystupuje

ze spolku;
 úmrtím člena spolku;
 zánikem spolku;
 vyloučením člena spolku členskou schůzí  v případě,  že  člen  opakovaně i

přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

Čl. 7
Orgány spolku

Orgány spolku tvoří:
 členská schůze
 výbor
 kontrolní komise
 hospodář

A. Členská schůze

1. Nejvyšším  orgánem  spolku  je  členská  schůze,  která  se  schází  nejméně
jednou ročně aby:

 schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,
 zvolila členy výboru spolku, kontrolní komise a hospodáře, případně je odvo-

lala,
 určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
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 schválila financování plánovaných akcí na příští období předkládaných výbo-
rem,

 schválila zprávu o činnosti  spolku předkládanou výborem a schválila stav
hospodaření za předešlý rok,

 byla informována:
 o vstupu nových členů do spolku,
 o odchodu člena ze spolku,
 rozhodla o vyloučení člena,

 rozhodla o zániku spolku.

a. Zasedání  členské  schůze  spolku  svolává  výbor  spolku.  Výbor  je
rovněž povinen do jednoho měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho
o to požádá písemně alespoň třetina členů spolku nebo pokud o to
požádá dozorčí rada. 

2. Schůze je schopná se platně usnášet, jen pokud je přítomna nadpoloviční
většina členů spolku.  Pro přijetí  usnesení  členské schůze spolku je  třeba
nadpoloviční většina hlasů přítomných členů spolku.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem spolku, voleným na tříleté funkční období. Řídí
činnost  spolku mezi  zasedáními  členské schůze a plní  úkoly  uložené mu
členskou schůzí. 

2. Výbor spolku má 5 členů (předsedu, místopředsedu a 3 členy),  které volí
členská schůze na návrhy z členstva.

3. Výbor se schází dle potřeby a o svých rozhodnutích informuje členy spolku..

C. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku voleným členskou schůzí na
období 3 let. Má tři členy, v jejím čele je předseda. Kontroluje, jak jsou vyko-
návána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku, a to 2x
ročně prováděnou kontrolou hospodaření. Kontrolní komise dohlíží zejména
na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými spolku.

2. V případě, že kontrolní komise zjistí nedostatky, je povinna požádat výbor o
svolání členské schůze. Takto svolaná členská schůze musí projednat připo-
mínky kontrolní komise a přijmout opatření k jejich nápravě.

3. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o výsledcích své činnosti. 

Čl. 8
Územní jednotky spolku

Spolek nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou ani pobočné spolky.
Spolek jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

Čl. 9.
Jednání jménem spolku

Jménem spolku může jednat každý ze členů výboru samostatně. Případně může
být  výborem k jednání  zmocněn  písemně  i  jiný  člen  spolku.  V případě  podpisu
právních dokumentů připojí člen výboru svůj podpis k názvu spolku.

Čl. 10.
Hospodaření spolku

1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle plánu akcí na
následující období, sestaveného výborem a schváleným členskou schůzí.
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2. Příjmy spolku  tvoří  dobrovolné příspěvky  jeho členů,  dotace,  granty  a  příjmy
z neziskové činnosti v souladu s cíli  spolku (sponzorské příspěvky návštěvníků
akcí spolku např. vycházek a přednášek).

3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 4 a
v souladu s formami činnosti uvedenými v těchto stanovách.

4. Hospodář
Hospodář vede pokladnu a eviduje podklady Je volen členskou schůzí na období
3 let.

Čl. 11.
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden
na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se
zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku. 

Tyto  stanovy byly  schváleny na  členské  schůzi  Ekologická  a  humanitární  služba
občanů Na Farkáně, z.s.

V Praze dne 11. 5.2016

Výbor spolku

předseda výboru Hana Krčilová

1. místopředseda výboru Ondřej Polák

2. místopředseda výboru JUDr. Michal Hráský

člen výboru ing. Alena Poláková

člen výboru ing. Zdeněk Laciga
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