Stanovy
Spolku KOS- komunitní obživa Slivenec

1. část

1.1.
1.2.

VYMEZENÍ SPOLKU
Spolek KOS – komunitní obživa Slivenec (dále i jen „Spolek“) je dobrovolný, nezávislý a neziskový
spolek dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Spolek je zaměřený na budování společenství, které rozličnými způsoby pečuje o životní prostředí,
vyvíjí a inovuje formy obstarávání kvalitních potravin, jiných produktů a služeb a vyvíjí výchovněvzdělávací činnost.

1.3.

Spolek působí v Praze, ve Slivenci.

1.4.

Sídlem Spolku je adresa: Ke Smíchovu 112/80, Praha 5
2. část
ÚČEL SPOLKU
Hlavní cíle Spolku

2.1.
Vzájemně prospěšným cílemSpolku je tvořit společenství, které svým členům zajišťuje dostupnost
kvalitních potravin, jiných produktů a služeb za příznivých podmínek, s minimálním negativním dopadem na
přírodu a společnost.
2.2.
Cílem Spolku dále je šířit povědomí, vzdělávat a nenásilně motivovat v oblastech udržitelného a
nekonzumního způsobu života, podporovat budování zodpovědných vztahů k přírodním zdrojům, Zemi a
společnosti a poskytovat služby vedoucí k realizaci těchto cílů.
2.3
Dalším cílem je vytváření důvěryhodnosti – pracovat na zdůvěryhodnění značky a principu
ekologického zemědělství (respektive značky bio).
Hodnoty spolku
2.4

Udržitelně - Spolek dbá na udržitelnost všech svých činností a systematicky ji rozvíjí.

Zodpovědně - Spolek svou činností rozvíjí, podporuje a propaguje principy životního stylu šetrného k
planetě, přírodě a společnosti. Spolek dbá na dopady všech svých činností a rozhodnutí a koná v co největší
míře šetrně, férově, lokálně, eticky a s minimem vyprodukovaného odpadu. Tyto hodnoty předává svým
členům i veřejnosti.
Společně - Spolek vytváří příležitosti a prostor k setkávání, sdílení zdrojů a počítá s aktivním
zapojením svých členů.
Hlavní oblasti činností
2.5
V souladu se s hlavními cíliSpolku veškeré orgány Spolku, stejně jako jehojednotliví členové rozvíjí
zejména následující oblasti činností:
2.5.a) obstarávání kvalitních a lokálních potravin a zboží a propojování spotřebitelů aproducentů,
2.5.b) kulturně vzdělávací činnost a utváření společenství,
2.5.c) enviromentální a přírodovědná činnost.
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Environmentální sociální systém obstarávání
2.6. Spolek v rámci své činnosti a v souladu s hlavním cílem Spolku zřizuje environmentální sociální systém
obstarávání (dále i Spolková obživa).
3. část
HOSPODAŘENÍ SPOLKU
3.1. Spolek nakládá se svým jměním s péčí řádného hospodáře a ve prospěch účelu a hlavních cílůSpolku. Je
úkolem a odpovědností orgánů Spolku zajistit, aby byly veškeré prostředky získávány a vynakládány efektivně
a účelně. Veškerý majetek Spolku lze použít pouze pro naplňování účelu Spolku a spolkovou činnost, včetně
správy Spolku.
3.2. Příjmy Spolku tvoří zejména členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti a majetku Spolku, veřejná
finanční podpora ze strany státu a samosprávy, granty nadací a nadačních fondů a peněžité i nepeněžité dary
fyzických a právnických osob.
3.3. Spolek vyvíjí vlastní hospodářskou činnost v souladu s právními předpisy ČR, těmito Stanovami a
Vnitřními předpisy Spolku.
3.4 Spolek pro podporu své hlavní činnosti a v souladu s účelem a hlavními cíli Spolku zřizuje a provozuje
environmentální sociální systém obstarávání (dále i Spolkovou obživu). Případný zisk je investován zpět do
hospodaření Spolku k dosahování jeho účelu a hlavních cílů.
3.5 V případě potřeby Spolek provozuje vedlejší hospodářskou činnost na základě příslušného
podnikatelského oprávnění, zejména na základě živnostenského oprávnění pro volnou živnost výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech:
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
3.5. Další vedlejší hospodářskou činností může být jiná výdělečná činnost, jejímž účelem je podpora hlavní
činnosti nebo hospodárné využití spolkového majetku. Případný zisk z veškeré vedlejší hospodářské činnosti
Spolku je investován zpět do hospodaření Spolku k dosahování jeho účelu a hlavních cílů.
4. část
ČLENSTVÍ
Podmínky vzniku členství
4.1. Členem Spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba, pokud splní následující
podmínky
a) projeví o členství ve Spolku zájem,
b) při svém přijetí písemně potvrdí svůj souhlas s hlavními cíli a hodnotami Spolku,
c) zaváže se dodržovat Stanovy Spolku a ostatní Vnitřní předpisy Spolku,
d) je přijata za člena Výborem nebo pověřenou osobou.
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Druhy členství
4.2. Spolek upravuje následující druhy členství, s nimiž jsou spojena různá práva a povinnosti:
4.2.a) Evidovaný člen
4.2.b) Řádný člen
Práva členů Spolku
4.3. Evidovaný člen má právo účastnit se zasedání Shromáždění jako host s poradním hlasem.
4.4. Řádný člen má právo účastnit se a hlasovat na zasedání Shromáždění.
4.5. Řádný člen má právo podílet se na vedení akcí Spolku za podmínek stanovených Stanovami, Vnitřními
předpisy Spolku nebo rozhodnutími Výboru a Shromáždění.
4.6. Řádný člen má právo být volen do orgánů Spolku.
4.7. Každý člen má právo vyvíjet samostatnou činnost naplňující hlavní cíle Spolku, není-li tato činnost
omezena Stanovami nebo rozhodnutím některého orgánu Spolku.
4.8. Řádný člen má právo čerpat výhody vyplývající z jeho řádného členství ve Spolku, dále má právo na
informace a služby dle Vnitřních předpisů Spolku.
4.9. Každý člen Spolku má právo vyjadřovat se k činnosti všech orgánů Spolku a kdykoliv se na ně obracet s
dotazy.
Povinnosti členů Spolku
4.10. Každý člen Spolku je povinen dodržovat Stanovy a Vnitřní předpisy Spolku a dále usnesení a pokyny
všech orgánů Spolku v rámci jejich působnosti.
4.11. Každý člen Spolku je povinen se při své činnosti chovat a jednat v souladu s hlavními cíli a hodnotami
Spolku.
4.12. Každý člen Spolku je povinen konzultovat a informovat orgány Spolku o své činnosti související s
členstvím ve Spolku.
4.13. Každý člen Spolku je povinen informovat Výbornebo pověřenou osobu o změně kontaktních údajů a
dalších údajů evidovaných v seznamu členů Spolku.
4.14. Každý člen Spolku je povinen plnit svědomitě a zodpovědně všechny své povinnosti ve Spolku a
nezneužívat svých práv.

Členské příspěvky
4.15. Řádný člen Spolku je povinen platit řádně a včas členské příspěvky (vstupní a provozní).
4.16. Evidovaný člen Spolku je povinen zaplatit řádně a včas vstupníčlenský příspěvek.
4.17. O využití členských příspěvků rozhoduje Výbor v zájmu Spolku a jeho činností.
4.18 Členské příspěvky jsou následující:
4.19.a) Vstupní příspěvek je splatný jednorázově při vstupu do Spolku
4.19.b) Provozní příspěvek je splatný každý kalendářní měsíc.
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4.20. Minimální výši, způsob a podmínky platby (splatnost)vstupního a provozního členského příspěvku
stanoví svým rozhodnutím Výbor zpravidla před začátkem kalendářního roku. V případě potřeby rozhodne
Výbor o změně výše vstupního a/nebo provozního členského příspěvku i v průběhu kalendářního roku,
přičemž změna výše provozního členského příspěvku bude účinná nejdříve počínaje kalendářním měsícem
následujícím po měsíci, kdy o změně Výbor rozhodl. V odůvodněných případech a na nediskriminační bázi
může Výbor rozhodnout o snížení nebo prominutí vstupního a/nebo provozního členského příspěvku.
4.21. Členské příspěvky jsou nevratné. V odůvodněných případech může Výbor rozhodnout jinak.
Vznik členství
4.22. Členství ve Spolku vzniká přijetím člena Výborem nebo k tomu pověřenou osobou a po uhrazení zálohy
na celý vstupní příspěvek nebo jeho část stanovenou Výborem na účet Spolku.
4.23. Při svém přijetí je člen povinen odevzdat přihlášku stanovenou Výborem, ve které vyjádří svůj souhlas s
hlavními cíli a hodnotami Spolku, zaváže se dodržovat Stanovy Spolku a ostatní Vnitřní předpisy Spolku a
dále v ní stvrdí, že byl poučen o zpracování svých osobních údajů. Výbor nebo pověřená osoba, která člena
přijala, je povinna jej neprodleně zapsat do seznamu členů Spolku.
4.24. Nebyla-li osoba ucházející se o členství přijata, má právo, aby jí byly sděleny důvody takového
rozhodnutí a aby byla poučena o možnosti se proti němu odvolat ke Shromáždění.
Zánik a změna členství
4.25. Členství ve Spolku zaniká:
4.25.a) Vystoupením ze Spolku oznámením Výboru.
4.25.b) Vyloučením člena rozhodnutím Výboru,a to v případě závažného porušení povinností
vyplývajících z členství.
4.25.c) Úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby, která je členem Spolku.
4.25.d) Zánikem Spolku.
4.26. Evidovaným členem se Řádný člen stává:
4.26.a) na základě oznámení, které bylo doručenoVýboru nebo k tomu pověřené osobě, nebo
4.26.b) po nezaplacení provozního členského příspěvku pro příslušný kalendářní měsíc ve lhůtě
splatnosti, ani v přiměřené lhůtě určené Výborem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na
tento následek ve výzvě upozorněn.
4.27. Řádným členem se Evidovaný člen stává (níže uvedené podmínky musí být splněny kumulativně):
4.27.a) na základě vlastní žádosti schválené Výborem nebo k tomu pověřenou osobou a
4.27.b) zaplacením provozního členského příspěvku pro příslušný kalendářní měsíc za podmínek
stanovených Výborem.
Seznam členů Spolku
4.28. Spolek vede neveřejný seznam členů Spolku, který obsahuje jméno (název), bydliště (sídlo), datum
narození (datum vzniku), identifikační číslo právnické osoby (bylo-li přiděleno), emailová adresa, telefonní
číslo a druh členství. Podrobnosti o tom, které osoby jsou oprávněny nahlížet do seznamu členů, provádět v
něm zápisy a výmazy, jakož i pravidla proti zneužití údajů obsažených v seznamu, stanoví Výbor.
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5. část
ORGÁNY SPOLKU
5.1. Orgány Spolku jsou:
5.1.a) Shromáždění členů (dále i Shromáždění)
5.1.b) Výbor zástupců (dále i Výbor)
Výbor
5.2. Výbor je statutárním a zároveň nejvyšším orgánem Spolkua řídí jeho činnost. Výboru náleží veškerá
působnost, kterou tyto Stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu.
5.3. Hlavními úkoly Výboru je zejména
5.3.a) zajištění plnění hlavních cílů a účelu Spolku,
5.3.b) zajištění dlouhodobého rozvoje Spolku,
5.3.c) koordinace členů a členských aktivit,
5.3.d) vedení předepsané evidence a účetnictví a seznamu členů Spolku,
5.3.e) vnější reprezentace Spolku,
5.3. f) předložit zprávu o své činnosti Shromáždění alespoň 1x ročně.
5.4. Výbor je oprávněn
5.4.a) rozhodovat o změně Stanov Spolku,
5.4.b) vydávat, měnit a schvalovat Vnitřní předpisy Spolku,
5.4.c) rozhodnout o žádosti o členství a žádosti o změnu druhučlenství z Evidovaného člena na
Řádného člena, a pověřit tímto rozhodováním určitou osobu,
5.4.d) rozhodnout o stanovení a změně výše členských příspěvků,
5.4.e) schvalovat výsledek hospodaření Spolku.
5.5. Prvními členy Výboru zvolenými zakladateli Spolku jsou:
a. Marián Mindoš, narozen 27.1.1984, bytem K Holyni 13, Praha 5 - Slivenec
b. Lucie Gallagher, narozena 22.3.1990, bytem Hlubočepská 701/38c, Praha 5 - Hlubočepy
c.

Tereza Mindošová, narozena 20.12.1982, bytem K Holyni 13, Praha 5 - Slivenec

5.6. Výbor má 5 členů. Tři členy volí a odvolávají zakladatelé Spolku a dva členy volí a odvolává
Shromáždění. Funkční období člena Výboru je pět let.
5.7. Členové Výboru volí z členů zvolených zakladateli Spolku předsedu. Předseda Výboru zastupuje Spolek
navenek.
5.8. Výbor svolává k tomu pověřený člen Výboru nejméně jedenkrát za dva měsíce.
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5.9. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů zvolených zakladateli Spolku.
5.10. Výbor rozhoduje většinou hlasů členů zvolených zakladateli Spolku. Každý člen Výboru zvolený
zakladateli Spolku má jeden hlas. Členové Výboru zvolení Shromážděním mají poradní hlas.
5.11. Výbor smí využít rozhodování per rollam, např. prostřednictvím e-mailu, kterého se musí zúčastnit
všichni členové Výboru zvolení zakladateli Spolku. Rozhodování per rollam může iniciovat kterýkoliv člen
Výboru tak, že zašle ostatním členům Výboru písemně (emailem na adresu uvedenou v seznamu členů
Spolku) návrh rozhodnutí spolu se stanovením lhůty pro hlasování, která nesmí být kratší než 2 pracovní dny.
Po uplynutí lhůty pro hlasování člen Výboru, který hlasování inicioval, oznámí výsledek hlasování ostatním
členům Výboru, a to stejným způsobem, jakým zaslal členům návrh rozhodnutí per rollam. Výsledky hlasování
jsou zapsány do zápisu dalšího osobního jednání Výboru.
Shromáždění členů
5.12. Shromážděníje složeno ze všech Řádných členů Spolku; do jeho působnosti náleží nahlížet do
účetnictví Spolku, podávat návrhyna změnuStanov, hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů a
rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí Výboru o nepřijetí určité osoby za člena Spolku.
5.13. Shromážděnízasedá nejméně jedenkrát ročně.
5.14. Shromáždění svolává Výbor nejméně 30 dnů předem. Výbor oznámí písemně (elektronicky na
emailovou adresu uvedenou v seznamu členů Spolku) všem členům Spolku místo, datum a program jednání
Shromáždění.
5.15. Výbor je povinen svolat Shromáždění do jednoho měsíce:
5.15.a) vyžaduje-li to naléhavá situace,
5.15.b) požádá-li o svolání Shromáždění nejméně ⅓ všech Řádných členů Spolku.
5.16. Každý člen Shromáždění má jeden hlas.
5.17. Shromáždění je usnášeníschopné, bylo-li řádně svoláno a je přítomna alespoň nadpoloviční většina
všech Řádných členů Spolku.
5.18. Není-li na řádném zasedání Shromáždění usnášeníschopné, má ten, kdo jej svolal právo svolat do
patnácti minut náhradní zasedání Shromáždění. Náhradní Shromáždění je usnášeníschopné za účasti
libovolného počtu Řádných členů.
5.19. Není-li uvedeno jinak, Shromáždění rozhoduje prostou většinou hlasů Řádných členů přítomných jeho
zasedání. Podrobnosti o způsobu hlasování stanoví Vnitřní předpis Spolku.
5.20. Průběh zasedání Shromáždění se řídí Vnitřním předpisem Spolku.
Jednání orgánů
5.21. Usnesení kolektivních orgánů může být vysloveno i mimo zasedání s využitím prostředků komunikace
na dálku – uspořádáním živého online jednání či elektronickým hlasováním. Podrobnosti o mechanismu
ověření identity člena na jednání či při hlasování stanoví Vnitřní předpis Spolku.
5.22. Při elektronickém hlasování mimo živé jednání jsou za přítomné považováni všichni členové daného
orgánu. O tomto hlasování musí být učiněn zvláštní zápis, který je ověřen na nejbližším zasedání příslušného
orgánu.
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6. část
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zrušení Spolku
6.1. Spolek se zruší dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí nejméně třípětinové většiny
přítomných členů Shromáždění a současně jednomyslným souhlasem všech členů Výboru.
6.2. Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Výbor o volbě likvidátora.
Účinnost
6.3. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení Stanov Spolku nezakládá neplatnost nebo
neúčinnost Stanov Spolku jako celku. V takovém případě se použijí pravidla obsažená v obecně
závazných platných a účinných právních předpisech. Ve věcech, které nejsou Stanovami Spolku
upravené, se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující postavení a činnost spolků.
6.4. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.
V Praze dne 5. 11. 2021

Zakladatelé:

Marián Mindoš

_____________________________

Lucie Gallagher

_____________________________

Tereza Mindošová

_____________________________
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