Stanovy spolku
I. Základní ustanovení
1 Název spolku je: HOJNOST z.s. (dále jen "spolek").
2 Sídlem spolku je Brněnská 178, Tišnov, 666 01.
3 Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
4 Spolek je právnickou osobou v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění
5 Spolek je zakládán na dobu neurčitou.
II. Účel spolku
Naším posláním je být společenstvím, které rozličnými způsoby pečuje o životní prostředí a chrání je.
Působíme na Tišnovsku. Usilujeme o rozvoj šetrného obhospodařování půdy a tradičního a
ekologického zpracování zemědělských produktů. Vyvíjíme a podporujeme inovativní formy
obstarávání potravin a dalších výrobků a služeb, v nichž se uživatelé stávají jejich spolutvůrci.
Podporujeme sdílení. Snažíme se vytvořit síť hojnosti založenou zejména na místních lidech a
přírodě. Posilujeme uvědomění, že všichni jsme odpovědní za svět, v němž žijeme, a svým
rozhodováním jej tvoříme.
III. Činnost spolku
1. aktivní podpora ekologického obhospodařování půdy a ekologicky hospodařících zemědělců
2. vytváření podmínek pro rozvoj lokální ekonomiky
3. propagace KPZ (komunitou podporovaného zemědělství), koordinace místní KPZ
skupiny/vytváření nových skupin
4. vytváření příležitostí a vyvíjení vhodných nástrojů (např. software) k usnadnění sdílení a výměnám
ekologických potravin a dalších výrobků a služeb šetrných k životnímu prostředí mezi členy i nečleny
5. zajišťování potravinové suverenity díky společnému ekologickému obhospodařování půdy a
šetrnému zpracování výpěstků, provozu komunitní zahrady (pastviny, sadu, sdílené zpracovny
apod.), iniciování vzniku nových místních zdrojů potravin aj.
6. péče o životní prostředí v regionu, okrašlovací aktivity
7.. vyvíjení a testování dalších inovativních způsobů zajišťování základních potřeb členů a dalších
zájemců
8. spolupráce s organizacemi a iniciativami sledujícími podobné cíle na meziregionální i mezinárodní
úrovni
9. poradenství, propagační a popularizační činnost v souladu s účelem spolku
10. výchova, osvěta a vzdělávací činnost v souladu s účelem spolku
11. výzkum a práce na odborných studiích v souladu s účelem spolku
12. pořádání společenských, kulturních a zážitkových akcí pro členy i veřejnost
IV. Členství
1. Členy/členkami spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které se svým smýšlením shodují
s cílem spolku a jsou připraveni/y se aktivně podílet na činnosti spolku v souladu s jeho cíli.
Členy/členkami spolku mohou být kromě osob s českým občanstvím také osoby s občanstvím
jakéhokoli z členských států EU i mimo EU (s nutností trvalého pobytu/ azylu na území ČR).
2. Zájemce/zájemkyně o členství ve spolku podává přihlášku písemně dle stanoveného formuláře
Výboru spolku. Výbor informuje zájemce/zájemkyni po uskutečnění svého nejbližšího zasedání o
přijetí uchazeče/uchazečky či o zamítnutí přihlášky. Vznik členství schvaluje Výbor prostou většinou
hlasů.
3. Každý člen/členka je povinen platit každoročně členský příspěvek. Minimální výši členských
příspěvků, termín plateb a způsob platby stanoví svým rozhodnutím Výbor, a to vždy nejpozději do

konce předcházejícího kalendářního roku. Rovněž může Výbor v individuálních případech tento
členský příspěvek snížit (např. ze sociálních důvodů).
4. Spolek vede seznam členů/členek spolku v elektronické podobě, jeho správou je pověřen jeden
z členů Výboru spolku. Seznam členů/členek je neveřejný, je přístupný pro členy/členky spolku.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného nebo elektronického prohlášení o ukončení členství Výboru;
b) vyloučením člena/členky spolku Sněmem a v případě, že dotyčný/á člen/členka porušuje
tyto stanovy či zásadním způsobem poškozuje dobré jméno spolku;
c) nečinností za podmínky, že Výbor předtím alespoň dvakrát písemně nebo elektronicky
a prokazatelně v odstupu šesti měsíců vyzve dotyčného člena/členku k činnosti;
d) nezaplacením ročního členského příspěvku v uvedeném termínu přes prokazatelné
upozornění na nezaplacení členského příspěvku;
e) zánikem spolku;
f) úmrtím člena/členky.
V. Práva a povinnosti
1. Právem člena/členky spolku je:
1 aktivně se podílet na činnosti spolku;
2 účastnit se Sněmu spolku s právem hlasovat;
3 volit a být volen/volena do orgánů spolku;
4 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;
5 být informován/informována o činnosti spolku.
2. Povinností člena/členky spolku je:
1 prosazovat cíle spolku, hájit zájmy spolku a aktivně se podílet na činnosti spolku;
2 účastnit se Sněmu spolku;
3 svědomitě vykonávat funkce, do kterých byl zvolen;
4 konzultovat a informovat orgány spolku o své činnosti související s členstvím ve spolku a
nerealizovat žádné kroky, které by byly v rozporu s cíli a zájmy spolku;
5 dodržovat platné stanovy spolku a řídit se rozhodnutími orgánů spolku;
6 zaplatit členské příspěvky vždy do termínu daného Výborem;
7 informovat Výbor o změně kontaktních údajů (e-mailová adresa, telefon a kontaktní
adresa bydliště).
VI. Orgány spolku
Orgány spolku jsou Sněm, Výbor a Revizor.
1. Sněm
1
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Sněm je nejvyšším orgánem spolku a je složený ze všech členů/členek spolku;
Sněm se schází nejméně jednou ročně a svolává ho Výbor. Mimořádný Sněm musí Výbor
svolat na základě žádosti jedné třetiny členů/členek do 30 dnů. Pozvánka na Sněm v
elektronické formě musí být rozeslána všem členům/členkám spolku nejpozději měsíc
před konáním Sněmu;
Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 40 procent všech členů/členek spolku;
V případě, že Sněm není usnášeníschopný, může Výbor svolat novou pozvánkou
v elektronické formě ve lhůtě do 15 dnů od předchozího zasedání Sněmu náhradní
zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že jde o náhradní Sněm. Na náhradním zasedání
může Sněm jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.
Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, pakliže Stanovy neurčí
výslovně jinak.
Sněm přijímá rozhodnutí vždy kolektivně – tedy hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je
potřeba souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů/členek
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Sněm volí z řad členek/členů spolku Výbor a Revizora na dvouleté funkční období;
Sněm určuje na návrh Výboru činnost pro další období v souladu s cíli spolku;
Sněm schvaluje každoročně rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za
uplynulý kalendářní rok.

2. Výbor
1 Výbor je výkonným orgánem spolku.
2 Počet členů Výboru jsou tři. Členy výboru volí Sněm na období dvou let s možností
znovuzvolení;
3 Pověřený člen Výboru svolává zasedání Výboru nejméně třikrát ročně;
4 Výbor každoročně připravuje návrh zprávy o činnosti, návrh činnosti pro další období,
návrh rozpočtu a zprávu o hospodaření;
5 Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů/členek.
6 Výbor činí svá rozhodnutí vždy kolektivně – tedy hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je
potřeba souhlas prosté většiny přítomných členů/členek.
7 Výbor schvaluje vnitřní směrnice.
3. Revizor
1 Revizora/revizorku volí Sněm na období dvou let s možností znovuzvolení;
2 Revizor/revizorka kontroluje hospodaření a činnost spolku a navrhuje příslušná opatření
Výboru.
VII. Jednání jménem spolku
Výbor je statutárním orgánem spolku, jehož jménem jednají jeho členové/členky samostatně.
VIII. Zásady hospodaření
1. Zdrojem majetku spolku jsou:
1 členské příspěvky;
2 dary;
3 dotace;
4 příspěvky z rozpočtů;
5 výnosy z majetku;
6 příjmy z hlavní činnosti;
7 další zdroje.
2. Spolek neprovozuje svou činnost za účelem zisku. Majetek a zisk je určen k naplňování cílů
spolku podle těchto Stanov a k zajištění provozních potřeb v souladu s těmito Stanovami.
3. Spolek je oprávněn nabývat majetek a disponovat s ním v souladu s těmito Stanovami.
4. Za hospodaření spolku odpovídá Výbor spolku, který každý rok předkládá Sněmu zprávu o
hospodaření, včetně účetní závěrky. Výbor rovněž rozhoduje o nakládání a hospodaření s majetkem
spolku.
5. Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů/členek spolku a členové/členky
spolku neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.
IX. Vypořádání majetku při zániku spolku
V případě rozhodnutí o zániku spolku rozhodne Sněm zároveň také o způsobu vypořádání majetku
spolku a jmenuje likvidátorku/likvidátora.
X. Rozhodování per rollam
Orgány spolku smějí v naléhavých případech rozhodnout per rollam, např. prostřednictvím e-mailu.

O každém hlasování musí být učiněn zvláštní zápis, který je ověřen na nejbližším zasedání
příslušného orgánu.
XI. Změna stanov
Stanovy lze měnit rozhodnutím Sněmu na návrh Výboru anebo na návrh alespoň jedné pětiny všech
členů/členek spolku. Návrh musí být podán písemně nebo elektronicky všem členům/členkám týden
před uskutečněním Sněmu.
XII. Zánik organizace
Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí dvoutřetinové většiny všech členů/členek
během konání Sněmu.
XIII. Závěrečná ustanovení
1 Tyto stanovy byly schváleny Sněmem a nabývají účinnosti dnem schválení sněmem.
2 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými předpisy České republiky.
V Tišnově, dne 7.1.2017

