STANOVY
Permakultura (CS), z. s.
IČO 62772031

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Název
Název spolku je Permakultura (CS), z. s. (dále jen Spolek).
Článek 2
Sídlo
Sídlem Spolku je Brno. Valné shromáždění členů je oprávněno rozhodnout o změně sídla v rámci
Brna i beze změny Stanov. Adresa sídla Spolku ke dni přijetí tohoto úplného znění Stanov je Lipová
233/20, 602 00 Brno.
Článek 3
Účel (poslání) a cíle činnosti Spolku
1. Základním účelem (posláním) a hlavní činností Spolku je:
a) uvádět v život permakulturu, tj. designérský systém navrhování trvale udržitelných lidských sídel
založený na aplikaci zákonů přírodních ekosystémů, ověřených úspěšných praktikách tradičních
kultur a poznatcích moderních věd, který představil v 70. letech 20. století v Austrálii Bill Mollison;
b) osvěta odborné i laické veřejnosti, včetně mládeže a znevýhodněných skupin, v aplikaci,
užitečnosti a praxi permakultury, koordinace sběru a šíření informací o permakultuře;
c) propagovat vztah a lásku k přírodě, význam permakultury pro zemědělství, lesnictví, životní
prostředí, ekologii i pro celou společnost a spolupracovat s hromadnými sdělovacími prostředky a s
dalšími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a úřady;
d) provádět praktický výzkum permakultury i příbuzných systémů a publikovat a šířit výsledky
tohoto výzkumu, podporovat zavádění nových a progresivních poznatků a výsledků vědy, techniky,
výzkumu a vývoje do permakultury;
e) sdružovat zájemce o permakulturu a umožňovat jejich vzájemnou spolupráci;
f) pomáhat zabezpečovat informace, poradenství, materiály, techniku a fondy pro realizaci
permakulturních projektů;

g) pečovat o růst odborné a společenské úrovně členů, podílet se na výchově a zapojování mládeže
do permakulturní činnosti.
2. Vedlejší činností Spolku je hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné
činnosti, jejímiž předměty jsou služby a produkty šířící permakulturu. Tato činnost směřuje k
podpoře hlavní činnosti Spolku. Jde zejména o organizování a zabezpečování kurzů, přednášek,
seminářů, konferencí, výstav, produktů technických médií (všech druhů nosičů) a publikací o teorii
a praxi permakultury. Předmětem podnikání spolku ve smyslu zákona jsou Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Článek 4
Členství
1. Členem Spolku se může stát jakákoli fyzická či právnická osoba.
2. Členství může být řádné nebo čestné.
3. Řádné členství vzniká rozhodnutím Rady.
4. Čestné členství vzniká rozhodnutím Valného shromáždění.
5. Členství zaniká (týká se i čestného členství):
a) dobrovolným vystoupením;
b) vyloučením z rozhodnutí Valného shromáždění členů – pro porušení Stanov, vnitřních předpisů
nebo etiky permakultury;
c) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby. V případě zániku právnické osoby s
právním nástupcem může Valné shromáždění členů rozhodnout o vyloučení právního nástupce i
bez udání důvodu.
Článek 5
Práva a povinnosti členů
1. Každý řádný člen Spolku má právo:
a) podílet se na činnosti Spolku, dostávat všechny informace určené členům, zúčastňovat se
zasedání Valného shromáždění členů a na pozvání Rady i jejích schůzí;
b) podávat doporučení a návrhy, a to i na změnu Stanov;
c) volit a být volen do orgánů Spolku, vykonávat funkce a činnosti podle pravomocí, které mu byly
svěřeny;
d) účastnit se tvorby i uskutečňování permakulturních projektů a se souhlasem orgánů Spolku

užívat prostředky k tomu určené;
e) podávat Radě podnět ke svolání mimořádného Valného shromáždění členů;
f) být upozorněn nejméně 21 dnů před konáním Valného shromáždění členů, které má rozhodovat
o jeho vyloučení, o takovém úmyslu;
g) být vyslechnut Radou nebo Valným shromážděním;
h) při zániku Spolku dostat zpět to, co vložil, bude-li to možné.
2. Právnická osoba – člen Spolku jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo jiného
zástupce, a nemá více práv, než kterákoli fyzická osoba.
3. Čestní členové mají práva uvedená v článcích a), b), g) a h). Nemají však právo volit ani být
voleni.
4. Každý člen Spolku je povinen:
a) řídit se Stanovami spolku a vnitřními předpisy;
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku;
c) platit řádně a včas členské příspěvky, jejichž výši určí Rada;
d) zachovávat etiku permakultury;
e) byl-li zvolen nebo pověřen k výkonu funkce v orgánech Spolku, konat ji s péčí řádného
hospodáře, spolupracovat s ostatními orgány a jejich členy, podávat pravdivé zprávy o své činnosti
a na konci svého funkčního období předložit závěrečnou zprávou o celé své činnosti.
Čestní členové mají povinnosti uvedené v článcích a), b) a d).
ČÁST II.
ORGÁNY SPOLKU
Článek 6
Orgány Spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) Valné shromáždění členů jako orgán nejvyšší,
b) Rada,
c) Předseda jako statutární orgán, samostatně jednající,
d) Revizor jako kontrolní orgán.

Článek 7
Valné shromáždění členů
1. Nejvyšším orgánem Spolku je Valné shromáždění členů, svolávané Radou nejméně jednou do
roka. Právo účastnit se Valného shromáždění členů mají všichni členové Spolku; právo hlasovat však
mají pouze řádní členové, a z nich jen ti, kteří ke dni konání Valného shromáždění členů nemají vůči
Spolku žádné dluhy (zejména z titulu neuhrazených členských příspěvků). Na základě písemného
jmenovitého pozvání Radou je jednání Valného shromáždění členů přístupné také přizvaným
hostům – ti však nemají právo hlasovat.
2. Místo, čas, i pořad jednání určí Rada a oznámí jej na webu Spolku, a také pozvánkami zaslanými
všem členům i přizvaným hostům nejpozději 21 dnů před konáním Valného shromáždění členů.
Pozvánka se zasílá na poslední známou adresu člena poštou nebo elektronicky (e-mailem).
Pozvánka se považuje za doručenou, neprokáže-li se, že nebyla v uvedeném termínu řádně
odeslána. Za správnost adresy uvedené v seznamu členů odpovídá člen. Evidenci členů vede Rada.
3. Valné shromáždění členů se schází jako řádné, je-li Radou svoláváno na základě jejího
předchozího rozhodnutí, nebo mimořádné, rozhodne-li o jeho konání sama Rada, nebo o jeho
svolání písemně požádá nejméně 5 % členů.
4. Valné shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Spolku
oprávněných hlasovat. Jedná-li se o změnu Stanov, rozpuštění (zrušení), změnu právní formy,
rozdělení či sloučení (přeměnu) Spolku, pak je nutná přítomnost nejméně dvoutřetinové většiny
těchto členů. Všechna rozhodnutí musí být přijata nadpoloviční většinou přítomných členů
oprávněných hlasovat.
5. Je přípustné též zastoupení člena jiným členem na základě plné moci opatřené úředně ověřeným
podpisem. Jedna osoba nemůže zastupovat více než jednoho člena.
6. Ti, kteří se zdrželi hlasování nebo hlasovali proti, musí na zasedání Valného shromáždění dostat
příležitost plně vyjasnit svá stanoviska.
7. Valné shromáždění členů:
a) rozhoduje o názvu, sídle, symbolice Spolku,
b) schvaluje změny těchto Stanov,
c) rozhoduje o rozpuštění (zrušení) Spolku, změně jeho právní formy, o jeho rozdělení nebo
sloučení s jinou právnickou osobou,
d) vydává vnitřní předpisy Spolku,
e) rozhoduje o vyloučení člena,
f) volí a odvolává členy Rady Spolku a také jejího Revizora,

g) určuje základní zásady pro hospodaření a nakládání s majetkem Spolku, které jsou závazné pro
všechny jeho orgány,
h) projednává výroční zprávu Rady o činnosti Spolku
i) projednává doporučení a návrhy členů,
j) rozhoduje o majetkovém vypořádání při zániku Spolku a o jmenování likvidátora,
k) rozhoduje o vstupu Spolku jako člena do jiné právnické osoby,
l) rozhoduje o vzniku a zániku pobočného spolku Spolku.
8. Ze zasedání Valného shromáždění členů je vždy pořizován písemný zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem, které Valné shromáždění členů volí na počátku každého zasedání.
Zápis musí obsahovat výsledky všech hlasování a případné námitky, vznesené proti průběhu
hlasování přítomnými členy. Listina přítomných včetně podpisů tvoří přílohu zápisu.
Článek 8
Rada
1. Řízení činnosti Spolku a pravomoci k němu potřebné svěřuje Valné shromáždění členů Radě,
která je výkonným orgánem Spolku.
2. Rada má nejméně tři členy – jsou to předseda, místopředseda (tajemník) a hospodář. Členové
rady jsou voleni Valným shromážděním členů na dobu tří let.
3. Rada se schází podle potřeb Spolku, podle svých možností a jak sama určí.
4. K přijetí rozhodnutí Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady. Při řádném
zasedání je Rada usnášeníschopná jen za přítomnosti nejméně tří svých členů.
5. Rada může přijímat rozhodnutí též bez svolání zasedání (per rollam). Rozhodnutí per rollam lze
přijmout těmito způsoby:
a) prostřednictvím elektronické komunikace (např. e-mailu) – takto přijaté rozhodnutí musí Rada
stvrdit na nejbližším zasedání Rady písemně;
b) korespondenčně s úředně ověřeným podpisem hlasujícího.
6. Za organizaci hlasování per rollam odpovídá Předseda nebo člen Rady.
7. Rada:
a) naplňuje Stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí Valného shromáždění členů,
b) v případě potřeby ustanovuje výbory, komise, event. jiné pracovní orgány a vytváří placený
profesionální aparát k zabezpečování činnosti Spolku,

c) jmenuje a odvolává členy těchto pracovních orgánů,
d) svolává v souladu s těmito Stanovami Valné shromáždění členů a připravuje podklady pro jeho
jednání,
e) určuje výši a splatnost členských příspěvků,
f) dohlíží na šetrné a hospodárné využívání majetku Spolku a jeho údržbu a obnovu,
8. Rada je povinna informovat členy Spolku o svých rozhodnutích.
Článek 9
Předseda
1. Statutárním orgánem Spolku je Předseda, který je oprávněn samostatně jednat a vstupovat do
právních vztahů jménem Spolku.
2. Předsedu volí Valné shromáždění členů na dobu tří let.
3. Nemůže-li Předseda vykonávat dočasně svou funkci, převede své pravomoci plnou mocí
zpravidla na tajemníka.
4. Předseda:
a) jedná navenek samostatně jménem Spolku
b) zabezpečuje všeobecné řízení Spolku,
c) hospodaří s majetkem Spolku v souladu s rozhodnutími Valného shromážděním členů,
d) rozhoduje o převodech finančních a jiných prostředků mezi Spolkem a pobočným spolkem,
e) povoluje, koordinuje a zabezpečuje aktivity a projekty členů Spolku.
f) rozhoduje ve všech věcech, které nejsou těmito Stanovami svěřeny jinému orgánu Spolku
5. Spolek zastupuje navenek samostatně předseda.
Článek 10
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem Spolku. Jeho úkolem je dohlížet na hospodaření Spolku a
informovat Radu spolku a Valné shromáždění členů o všech zjištěných závadách a rizicích.
2. Revizor je volen Valným shromážděním členů na tři roky.

3. Revizor má právo požadovat a obdržet všechny potřebné informace o hospodaření, zejména:
a) je oprávněn nahlížet do účetnictví včetně práva přístupu ke všem účetním dokladům,
b) má právo seznámit se se všemi smlouvami, jejichž účastníkem je Spolek,
c) má neustálý aktuální přehled o pohybech na bankovních účtech Spolku,
d) má právo pokládat otázky členům Rady a obdržet na ně bezodkladně odpověď.
4. Všichni členové orgánů, jakož i zaměstnanci Spolku jsou povinni poskytnout Revizorovi veškerou
součinnost nutnou k řádnému výkonu jeho funkce. Osoba, která by porušením svých povinností
zavinila, že revizor nebude moci svou činnost řádně vykonat, odpovídá za vzniklou škodu.
5. Revizor má právo svolat v případě vážného ohrožení finanční situace nebo dobrého jména
Spolku sám Valné shromáždění členů, nebo tuto povinnost uložit Radě.
Článek 11
Pobočné spolky
1. Spolek může zakládat pobočné spolky jako své organizační jednotky.
2. O založení a zrušení pobočného spolku rozhoduje Valné shromáždění hlavního spolku. Přijetí
stanov pobočného spolku se nevyžaduje. V rozhodnutí o založení pobočného spolku se uvede
alespoň:
a) název, sídlo a účel, případně i předmět podnikání pobočného spolku,
b) označení statutárního orgánu a určení, zda je statutární orgán individuální či kolektivní,
c) způsob jednání statutárního orgánu jménem pobočného spolku,
d) způsob ustanovení statutárního orgánu a jeho funkční období.
Není-li v rozhodnutí o založení pobočného spolku stanoveno jinak, platí, že:
e) statutární orgán je zároveň nejvyšším orgánem pobočného spolku,
f) statutární orgán pobočného spolku na návrh rady hlavního spolku je jmenován a
odvoláván Valným shromážděním hlavního spolku;
g) jeho funkční období není časově omezeno.
3. Pobočný spolek je založen okamžikem, kdy Valné shromáždění rozhodne o jeho založení.
4. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v neomezeném rozsahu, leda že Valné
shromáždění stanoví v rozhodnutí o jeho založení jinak.

5. V případě zrušení pobočného spolku s likvidací připadne likvidační zůstatek hlavnímu spolku.
6. Hlavní spolek má neomezené právo nahlížet do dokladů pobočného spolku a požadovat po jeho
orgánech a zaměstnancích informace o činnosti a hospodaření pobočného spolku.
Článek 12
Zrušení a likvidace Spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valného shromáždění
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zániku Spolku likvidací jmenuje Valné shromáždění likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví
do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem
všem členům Spolku.
3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Valné shromáždění. Nebude-li návrh na rozdělení
likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od
okamžiku, kdy Valné shromáždění předchozí návrh zamítlo.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
Článek 13
Změna Stanov
1.Návrh na změnu Stanov musí být doručen písemně Radě nejméně 28 dnů před konáním Valného
shromáždění členů, na němž má být poprvé projednáván.
2. Změna stanov vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů Rady. Rada je povinna znění
tohoto návrhu zveřejnit v pozvánce na Valné shromáždění členů. Změna stanov vyžaduje souhlas
dvoutřetinové většiny řádných členů Spolku přítomných na Valném shromáždění.
3. Takto odsouhlasenou změnu Stanov musí Rada bezodkladně oznámit příslušnému orgánu
veřejné moci.
Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Toto nové úplné znění Stanov nabývá účinnosti dne 18. 11. 2016 a nahrazuje všechna znění
předchozí.
V Praze dne 18. 11. 2016
Eva Hauserová
předsedkyně spolku Permakultura (CS), z. s.

