Vnitřní řád spolku Permakultura (CS), z. s. doplňující stanovy
Členství
Členské příspěvky se uhrazují vždy na kalendářní rok, nikoli na dobu jednoho roku od zaplacení.
Členské příspěvky činí 500 Kč/rok, snížené „sociální“ příspěvky jsou 300 Kč/rok, dobrovolné
„sponzorské“ členství je 1000 Kč/rok.
Aktivní členové mohou požádat Radu o snížení nebo prominutí členských příspěvků a o proplácení
cestovného.
Rada informuje všechny členy o své činnosti podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku, a to emailem nebo v sekci Novinky na webových stránkách.
Výhody členství
Členové dostávají periodikum PKCS zdarma (je pokryto z členského příspěvku).
Mají přednostní právo účasti na akcích s limitovaným počtem osob (např. Exkurze, setkání 5P).
Získávají slevy na vstupném na různé akce pořádané PKCS.
Každý člen může vyvolat hlasování Rady na téma, které pokládá za důležité.
Doporučení pro členy
Pokud člen neabsolvoval žádný permakulturní kurz, do roka od vstupu do spolku si doplní alespoň
úvodní permakulturní kurz, nebo se zúčastní setkání 5P.
Rada
Členem Rady se může stát člen spolku, který je minimálně jeden rok členem Permakultury (CS), z.
s. a úspěšně absolvoval Úplný kurz permakulturního designu (PDC – Permaculture Design
Certificate).
Při volbě členů Rady dává valné shromáždění přednost lidem, kteří budou zároveň působit jako
hospodář, tajemník, a jako koordinátoři pracovních skupin/pobočných spolků/projektů. Pokud se
nenajde koordinátor z řad Permakultury (CS), může být koordinátorem pracovní
skupiny/pobočného spolku/projektu i nečlen Permakultury (CS)
Rada může v mezidobí mezi Valnými shromážděními členů kooptovat další členy podle potřeby.
Hlasování Rady Permakultury (CS), z. s. formou e-mailu:
Námět k diskusi a hlasování může do Rady poslat nejen její člen, ale kterýkoli řádný člen PKCS.
Námět k diskusi se projedná zpravidla do týdne. Pak osoba, která s námětem přišla, zformuluje
hlasovací otázku nebo otázky a vyzve k hlasování, které proběhne zpravidla do tří dnů. V případě
potřeby se celý proces může urychlit, nebo je-li to vhodné, diskuse se může vynechat.
Osoba, která hlasování vyvolala, bude po skončení stanovené lhůty kontaktovat telefonicky ty členy
Rady, kteří nereagovali, aby zjistila jejich názor.
Příslušné e-maily archivuje předseda nebo pověřený člen Rady.
O částkách do 1000 Kč může předseda rozhodovat samostatně, vyšší vydání dává odsouhlasit radě.
Souhlas s výdaji nad 50 000 Kč musí být podepsán nejméně dvěma radními.
Manažer Obchodu nakupuje produkty k prodeji podle vlastní úvahy, v mezích daných rozpočtem na
daný rok.
Koordinátoři projektů, pobočných spolků a pracovních skupin
Koordinátoři mají na starosti vždy určitou oblast činnosti spolku. Koordinátor uzavře se statutárem
spolku mandátní smlouvu nebo ústní dohodu, která definuje jeho úkoly a odpovědnosti. Ty pak
může delegovat na jednotlivé členy pracovních skupin, ale odpovědnost za plnění úkolů ponese
nadále on sám.
Pokud si to koordinátoři přejí, dostávají na vědomí veškerou agendu rady. Kromě toho je agenda
Rady (dokumenty, záznamy o hlasování rady a rozhodnutích Kruhu) zveřejněna on-line (webové
stránky spolku, cloudové úložiště).

Členové Rady a koordinátoři mají přiděleny e-mailové adresy typu jméno@permakulturacs.cz nebo
funkce@permakulturacs.cz, rada má hromadný email rada@permakulturacs.cz, adresa
pk@permakulturacs.cz slouží podle dohody k administrativě, například k péči o členskou základnu.
Podle potřeby je možné používat služební SIM karty a telefony.
Konkrétní funkce koordinátorů:
Manažer Obchodu
Koordinátor Akademie permakultury
Editor
Koordinátor Sítě ukázkových projektů
Koordinátor akcí (eventů)
Fundraiser
Koordinátor webu, sociálních webů a propagace
Zástupci aktivních regionálních center
Další funkce může Rada vytvářet operativně podle potřeby.
Kde je to užitečné, koordinátoři uzavřou s PKCS mandátní smlouvy, v nichž bude uvedena jejich
pracovní náplň.
Rada se schází osobně (v reálu, nikoli on-line), nejlépe 4x za rok. Její rozhodnutí se dějí konsentem.
Rozhodnutí jsou zveřejňována on-line (webové stránky spolku, cloudové úložiště).
Rada předkládá Valnému shromáždění strategický plán na nadcházející 1-2 roky.
Hospodaření
Hospodář, Předseda a Rada předloží Valnému shromáždění vždy návrh rozpočtu na další rok.
Skutečný rozpočet lze stanovit až v dubnu daného roku.
Každý Koordinátor hledá vlastní finanční zdroje pro svoji oblast aktivit, ale v případě potřeby jsou
možné přesuny financí mezi jednotlivými aktivitami.
Spolek má šest transparentních účtů u FIO banky: účet Kanceláře, Obchodu, Akademie
permakultury, Kompost Pressu a dva vedené v EUR. Další účty je možné zakládat podle potřeby.
Pobočné spolky:
Doporučuje se, aby koordinátor/předseda pobočného spolku byl členem Rady, nebo se alespoň
účastnil většiny Kruhů.
Doporučuje se, aby všechna rozhodnutí hlavního spolku, týkající se pobočného spolku, schválila
také rada pobočného spolku.
Je možné zvážit možnost, že členové pobočného spolku platí příspěvky přímo na účet pobočného
spolku, nikoli na účet spolku hlavního.
Akademie permakultury (APK)
Je pracovní skupina se samostatným účtem, webem a radou. Má i externí členy (členství v PKCS
není podmínkou.)
Podmínkou členství v APK je absolvovaný PDC (Permaculture Design Certificate), ideálně také DPD
(Diplom permakulturního designéra), a samostatné lektorování permakulturních kurzů –
minimálně IPC (Introduction to Permaculture).
APK se zabývá permakulturním vzděláváním, určuje svá vnitřní pravidla pro práci s aspirujícími
novými lektory, stanovuje pravidla pro získávání českého DPD.
Lektoři odvádějí příspěvek na účet PKCS (za propagaci kurzů a provozní výlohy jako účetnictví).
Kancelář Permakultury (CS), z. s.

Může být virtuální, doplňuje ji sklad (archiv).
Pracovníkem (zaměstnancem) kanceláře Permakultury (CS), z. s., se může stát jen člen
Permakultury (CS), z. s., který je minimálně jeden rok členem Permakultury (CS), z. s. a úspěšně
dokončil před nástupem do výkonu funkce Úplný kurz permakulturního designu (PDC).
Jednotliví pracovníci (zaměstnanci) budou pověřeni odpovědností za určité úseky práce, jak bude
stanoveno v mandátní nebo pracovní smlouvě. Pracovník (zaměstnanec) může delegovat práci na
jiného člena organizace, ale odpovědnost za plnění svých úkolů ponese sám.
Doporučenou prioritní náplní kanceláře s placenými zaměstnanci je:
- správa zaměstnanců
- ve spolupráci s Radou a Kruhem vytváření plánů krátkodobých i dlouhodobých, osvětová a
informační činnost, zodpovídání dotazů, e-mailový zpravodaj, koordinace pracovních skupin a
projektů, pomoc jednotlivým projektům s propagací, zprostředkování kontaktů vně i uvnitř
organizace, péče o webové stránky organizace a o sociální weby, fundraising, udržování kontaktů s
permakulturními organizacemi jiných zemí aj.
Změny tohoto vnitřního řádu schvaluje Rada jednomyslně (konsentem) nebo nejvýš s chybějícím
jedním hlasem, nebo Valné shromáždění členů nadpoloviční většinou hlasů.

