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Stanovy spolku 

„Náš Kopec, z.s.“ 

 

Čl. 1. 

Název, sídlo a působnost 

„Náš Kopec o.s.“, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje 
za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. 

Název „Náš Kopec o.s.“ se s ohledem na § 216 NOZ mění na „Náš Kopec, z.s.“ (dále jen 
spolek). Německý ekvivalent jeho jména zní „Unser Hemmehübel“. Spolek bude kromě 
uvedených názvů používat též logo, jehož vzor je uveden v příloze č. 1. 

Spolek sídlí na adrese: „Náš Kopec, z.s.“, Brtníky č.p. 276, 40760 

Spolek se nečlení na organizační jednotky, jako celek je místně příslušnou organizační 
jednotkou a působí na celém území České republiky.  

 

Čl. 2 

Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým svazkem občanů stejných zájmů, vzniklým 
podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Spolek je právnickou 
osobou podle českého práva. 

 

Čl. 3 

Základní cíle spolku 

Základními cíli jsou zejména: 

• ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku 
• ochrana životního prostředí  
• rozvoj Českosaského Švýcarska a Šluknovska  
• ochrana, obnova a rozvoj kulturně historických a duchovních hodnot  
• obnova tradic, péče o památky a jejich dokumentace  
• výstavní, veletržní a publikační činnost 
• rozvoj cestovního ruchu 

 



 

2 
 

Čl. 4 

Formy činnosti spolku 

Formami činnosti jsou zejména: 

• činnosti v ochraně přírody, krajiny a životního prostředí  
• nákup a nabývání nemovitostí i movitých věcí za účelem jejich ochrany a péče o ně 
• obnova historických a kulturních památek 
• pořádání společenských akcí, tématických výstav a provoz galerií 
• vydavatelská, obchodní a zprostředkovatelská činnost 
• reklamní, propagační a marketingová činnost 
• poradenská a posudková činnost 
• pořádání sbírek a dobročinných akcí 
• účast ve správních řízeních k věcem životního prostředí, přírody a krajiny 
• osvětová a zkrášlovací činnost 
• poskytování služeb v cestovním ruchu 

 

Čl. 5 

Členství ve spolku 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem může být každá fyzická osoba starší 15 let. 
Členství vzniká podáním písemné žádosti o přijetí a jejím schválením ve výboru. Dokladem 
členství je členský průkaz. 

2. Člen spolku má právo: 

• účastnit se členských schůzí 
• volit členy výboru a být volen do orgánů spolku 
• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku 
• podílet se na praktické činnosti spolku 
• finančně a materiálně podporovat činnost spolku 

3. Člen spolku má povinnost: 

• dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku  
• hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat kroky v rozporu se zájmy 

spolku 
• podporovat činnost spolku 
• účastnit se členských schůzí spolku a přispívat ke zlepšení práce spolku 

4. Členství ve spolku zaniká: 

• doručením písemného oznámení o vystoupení  
• úmrtím  
• zánikem spolku 
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• zrušením členství výborem v případě závažného porušení stanov (zejména pro 
opakovanou neúčast na členských schůzích) 

5. Zánikem členství nevznikají žádné finanční ani majetkové nároky. 

6. Čestným členem spolku se může stát každý, kdo projeví zájem o spolupráci a může být pro 
činnost spolku významným přínosem. Čestný člen nemá vůči spolku žádné povinnosti, má 
právo spolek podporovat. 

 

Čl. 6 

Organizační uspořádání 

Strukturu spolku tvoří: 

• členové 
• výbor  
• předseda 

 

Čl. 7 

Orgány spolku 

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 výbor 
• schválila výroční zprávu s účetní uzávěrkou za předešlý rok 
• určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období 
• rozhodla o případném zániku spolku 

2. Zasedání členské schůze svolává výbor. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti 
většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; 
každý člen má jeden hlas. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud o to 
požádá písemně alespoň třetina všech členů. Není-li členská schůze na svém zasedání 
usnášeníschopná, koná se 30 minut po plánovaném začátku řádné členské schůze náhradní 
členská schůze. Během náhradní členské schůze jsou usnesení přijímána prostou většinou 
přítomných členů.  

B. Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně. 
Schvaluje rozpočet předložený předsedou, rozhoduje o přijetí členů a o zrušení členství, 
přijímá čestné členy a plní úkoly uložené členskou schůzí. Pro přijetí rozhodnutí je potřebný 
souhlas alespoň tří členů výboru. 
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2. Výbor má 5 členů, jeho funkčním obdobím jsou 3 roky. Členy výboru volí členská schůze 
tajnou volbou. Členství ve výboru se může opakovat a členem výboru se může stát pouze člen 
spolku. Každý člen výboru může svolat jednání výboru. 

C. Předseda 

1. Předsedu ze svých řad volí a odvolávají většinou hlasů členové výboru. 
 
2. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru a plynulý chod spolku, uzavírá 
jménem spolku dohody a smlouvy schválené výborem, připravuje podklady pro jednání 
výboru a členské schůze, svolává schůze výboru, reaguje na podněty členů s i podněty 
z vnějšku. 
 
3. Předseda každý rok sestavuje rozpočet a předkládá jej ke schválení výboru, dále každý rok 
sestavuje výroční zprávu s účetní uzávěrkou a předkládá ji ke schválení členské schůzi. 
 

 

Čl. 8 

Jednání jménem spolku 

1. Jménem spolku samostatně jednají předseda a členové výboru.  

2. V případě uzavírání smluv a vytváření závazků, ze kterých pro spolek vyplývá povinnost 
finančního či majetkového plnění, je nutný předchozí souhlas tří pětin členů výboru. K tomu 
postačuje souhlas formou doložitelné korespondence (například e-mail). 

 

Čl. 9 

Hospodaření spolku 

1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle vyrovnaného či 
přebytkového ročního rozpočtu sestaveného předsedou a schváleného výborem. 

2. K zajištění běžné agendy, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností 
může výbor jmenovat z členů spolku pokladníka. 

3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, přijaté dary, dotace, granty a příjmy z činnosti.  

4. Výdaje jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku. 

5. Funkce člena výboru a funkce předsedy jsou bezplatné.  

6. Při realizaci projektů, které to umožňují, může spolek přijmout členy i jiné osoby jako 
zaměstnance za smluvní mzdu. O výši poskytnuté odměny či mzdy rozhoduje výbor. 
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Čl. 10 

Zánik spolku a majetkové vypořádání 

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem nebo 
rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR. 
2. V případě zániku rozhodne o způsobu majetkového vypořádání výbor. 

 

Čl. 11 

Závěrečná a přechodná ustanovení 
 

1. Spolek může vydat vnitřní organizační a jednací řád spolku. 
2. V prvním tříletém funkčním období počínaje dnem registrace spolku jsou členy výboru 
zakládající členové přípravného výboru, tj. osoby účastnící se ustavující schůze. 
3. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 26. 10. 2014, jejíž konání 
je potvrzeno zápisem ze dne 26. 10. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


