
Stanovy spolku Probuďme Nusle, z. s.

I. Základní ustanovení

Název spolku: Probuďme Nusle, z. s. 

Sídlo spolku: U Družstva Ideál 1133/23, 140 00 Praha 4
IČO spolku: 062 42 839

II. Účel spolku

1. Probuďme Nusle, z. s. (dále jen „spolek“) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu
jednání.

2. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem
naplňování společenského zájmu podporovatelů pražské čtvrti Nusle.
3. Hlavní činnost spolku je zaměřena na rozvoj pražské čtvrti Nusle a jejího blízkého okolí,
včetně ochrany přírody a krajiny. Spolek zejména

a) podporuje komunitní život a rozvoj sousedských vztahů,
b)  organizuje  nebo  pomáhá  organizovat  kulturně-osvětové  a  vzdělávací  akce,  komunitní
setkávání a jiné aktivity podporující účel spolku,

c) podporuje ochranu životního prostředí a začleňování  přírodních prvků do urbanizované
krajiny města a kultivaci veřejného prostoru k obecně prospěšným účelům,
d) pečuje o veřejný prostor a jeho rozvoj, propagaci komunitního/městského zahradničení a
zemědělství, kompostování a dalších činností podporujících přírodní prvky ve městě,

e) aktivně se účastní správních i jiných řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy obyvatel
pražské čtvrti Nusle,
f) aktivně spolupracuje s obdobně zaměřenými neziskovými organizacemi a dalšími subjekty
v sousedních čtvrtích, případně i v dalších lokalitách ČR a EU,

g) aktivně přichází s podněty rozvoje na příslušné orgány MČ Praha 4 a další instituce,
h) své aktivity propaguje různými kanály, včetně webových stránek a tištěných materiálů.

4.  Spolek  může  k  podpoře  své  hlavní  činnosti  nebo k  hospodárnému  využití  spolkového
majetku  provozovat  vedlejší  hospodářskou  činnost  spočívající  v  podnikání  nebo  jiné
výdělečné činnosti. 

III. Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která je svéprávná a ztotožňuje se s účelem
a hlavní činností spolku, jakož i s posláním, vizemi a hodnotami spolku zveřejněnými na jeho
webových stránkách, a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy.

2. Spolek rozeznává následující formy členství: 
a) řádné,

b) podporovatelské,
c) čestné.
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3. O přijetí za řádného člena či člena-podporovatele rozhoduje na základě písemné přihlášky
(doručené  elektronicky,  v  odůvodněných  případech  i  osobně  nebo  poštou)  výbor  dle
aktuálních  vnitřních  předpisů.  Přijetí  může  být  zamítnuto  bez  udání  důvodů.  O  čestném
členství rozhoduje výbor na návrh řádných členů spolku.
4. Řádným členem se může stát fyzická osoba, která:

a) je plně svéprávná,
b) má zájem aktivně se podílet na činnosti spolku,

c) předložila výboru písemnou přihlášku k členství,
d) zaplatila členský příspěvek.

5. Členem-podporovatelem se může stát fyzická osoba, která:
a) je plně svéprávná,

b) předložila výboru písemnou přihlášku k členství,
c) zaplatila členský příspěvek.

6. Čestným členem se může stát:
a) řádný člen, který se výrazně zasloužil o realizaci cílů spolku,

b) jiná fyzická osoba, která se zasloužila o Nusle.
7. Lze kombinovat řádné a čestné členství.

8. Řádné, podporovatelské i čestné členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením, 

b)  doručením  rozhodnutí  výboru  o  vyloučení  člena  z důvodu  závažného,  zejména
opakovaného  odchýlení  od  poslání,  vizí  a  hodnot  spolku  nebo  opakovaného  porušení
povinností uložených orgánem spolku nebo stanov či vnitřních předpisů spolku, v případě
řádného a podporovatelského členství zvláště opakovaného neuhrazení členského příspěvku,
c) úmrtím člena, 

d) zánikem spolku. 

IV. Práva a povinnosti členů spolku

1. Všichni členové mají právo:

a) účastnit se členské schůze,
b) podílet se na činnosti, aktivitách a realizaci cílů spolku.

2. Řádní členové mají dále právo:
a) podílet se na rozvoji obsahu a strategií spolku,

b) být informováni o aktuálním dění ve spolku,
c) obracet se na orgány spolku s podněty a žádat o jejich vyjádření,

d) na základě předchozí dohody s výborem a udělené plné moci zastupovat spolek navenek,
e)  v  případě  uhrazeného členského příspěvku na daný rok hlasovat  prezenčně na  členské
schůzi či per rollam a volit do orgánů spolku,

f) být voleni do orgánů spolku.
3. Všichni členové mají povinnost:

a) řídit se stanovami a vnitřními předpisy spolku, jednat v souladu s účelem a cíli  spolku,
jakož i jeho posláním, vizemi a hodnotami, a dbát dobrého jména spolku,
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b) řídit  se  rozhodnutími  orgánů spolku;  pro čestné  členy a  členy-podporovatele  platí  tato
povinnost přiměřeně,
c) informovat výbor o změnách skutečností uvedených v evidenci členů,

d) řádně a včas platit členské příspěvky; nevztahuje se na čestné členy.
4. Řádní členové mají dále povinnost:

a) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byli jmenováni či zvoleni.

V. Členské příspěvky

1. O jejich druhu a výši rozhoduje svým usnesením výbor, a to ve frekvenci a dle potřeb
v souladu s aktuální situací spolku.
2. Členský příspěvek se hradí bezhotovostně na účet spolku, a to vždy nejpozději k 31. lednu
daného  roku,  nestanoví-li  výbor  jinak.  V  případě  nezaplacení  členského  příspěvku  ani
v dodatečné  lhůtě  stanovené  ve  výzvě  podle  odst.  4  tohoto  článku  stanov  je  členství
automaticky přerušeno.

3. Ke vzniku členství v období od 1. října do 31. prosince je dostačující uhrazení členského
příspěvku na následující rok.
4.  V  případě  nezaplacení  členského  příspěvku  na  daný  rok  v  řádném  termínu  je  člen
upozorněn na tuto skutečnost výborem a má povinnost příspěvek zaplatit do 30 kalendářních
dní ode dne výzvy, aby nedošlo k přerušení členství.

5. V případě přerušení členství je člen vyzván k uhrazení členského příspěvku v následujícím
roce, a zaplatí-li příspěvek v termínu stanoveném ve výzvě, je mu členství obnoveno ke dni
připsání příspěvku na účet spolku. Pokud nezaplatí,  má výbor právo rozhodnout o zrušení
členství.
6. V důkladně odůvodněných případech je možno usnesením výboru prodloužit trvání výhod
členství i přes nezaplacení členského příspěvku v řádném termínu.

7. V případě vyloučení či vystoupení ze spolku se roční příspěvek nevrací ani v částečné výši.

VI. Seznam členů

1. Seznam členů spolku je veden výborem spolku a není veřejně zpřístupněn.

2. Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku provádí pověřený člen výboru.
3. Do seznamu členů se zapisuje jméno a příjmení, datum narození, bydliště, údaj o druhu
členství a kontaktní telefon a e-mailová adresa člena spolku.

VII. Orgány spolku: členská schůze

1.  Členská  schůze  je  nejvyšší  orgán spolku  tvořený  všemi  řádnými  členy spolku,  jejichž
členství nebylo přerušeno. Členské schůze se může účastnit každý člen spolku. Každý řádný
člen může hlasovat či volit osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

3



2. Členskou schůzi svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně jednou ročně, a to zasláním
pozvánky,  resp.  programu schůze a podkladů důležitých  pro rozhodnutí  o přijetí  usnesení
členské schůze, na elektronické adresy členů spolku ve lhůtě nejméně 14 dní před stanoveným
termínem konání členské schůze.
3. V řádně odůvodněných případech může členská schůze přijímat svá rozhodnutí také  per
rollam,  a  to  formou řádně a  včas  oznámenou výborem.  Hlasováním  per rollam zůstávají
ustanovení  tohoto  oddílu  nedotčena.  Konkrétní  postupy  hlasování  per  rollam stanoví
příslušný vnitřní předpis spolku.

4. Pokud o to požádá alespoň 20 % řádných členů spolku, je výbor spolku povinen svolat
mimořádnou členskou schůzi, a to tak, aby se konala nejpozději do 30 dní od doručení žádosti
o její svolání.
5. Usnesení členské schůze jsou přijata většinou hlasů řádných členů spolku přítomných v
době  usnášení.  Řádně  svolaná  členská  schůze  je  vždy  usnášeníschopná,  jsou-li  přítomni
alespoň tři  členové výboru,  z  nichž  jedním musí  být  předseda výboru.  Každý řádný člen
spolku má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů převáží hlas předsedy výboru.

6. Do výlučné působnosti členské schůze patří 
a) rozhodování o rozdělení, sloučení nebo zániku spolku,

b) schvalování stanov spolku a jejich změn,
c) schvalování rozpočtu spolku,

d) schvalování účetní závěrky a případné výroční zprávy,
e) stanovení počtu členů výboru spolku,

f) volba a odvolání členů výboru spolku,
g) projednávání zpráv o činnosti spolku,

h) určování forem a konkretizování činností pro další období.
7.  Pro  přijetí  rozhodnutí  o  záležitostech  uvedených v čl.  VII  odst.  6.  písm.  a)  je  potřeba
souhlasu alespoň 1/2 většiny hlasů všech řádných členů spolku.

8. Členská schůze si může vyhradit rozhodování záležitostí, které podle zákona nebo těchto
stanov náležejí do působnosti jiného orgánu.
9.  Z  jednání  členské  schůze  se  pořizuje  zápis.  K  zápisu  se  přiloží  předložené  návrhy,
prohlášení a listina přítomných. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda členské schůze nebo
svolavatel.  Zápis  vyhotovuje  zapisovatel  do  patnácti  (15)  dnů  ode  dne  ukončení  členské
schůze.

VIII. Orgány spolku: výbor

1. Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá
členské schůzi. Každý člen výboru je volen z řádných členů spolku členskou schůzí na období
tří let. Opakovaná volba člena výboru je možná.
2. Výbor je nejméně tříčlenný a nejvýše devítičlenný a rozhoduje nadpoloviční většinou členů
přítomných na jednání. V případě rovnosti hlasů převáží hlas předsedy výboru.

3. Výbor může svá rozhodnutí činit formou per rollam.
4. Členství ve výboru zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním člena výboru členskou
schůzí, přerušením či zánikem řádného členství, odstoupením nebo úmrtím člena výboru. V
případě,  že  počet  členů  výboru  klesne  pod  stanovenou  hranici,  vynaloží  výbor  veškeré
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přiměřené úsilí o co nejrychlejší doplnění výboru. V případě doplnění výboru za člena, jemuž
zaniklo  členství  ve  výboru,  proběhne  pouze  volba  na  uvolněnou  pozici;  funkční  období
ostatních členů tím nejsou dotčena.
5.  Člen  výboru  je  oprávněn  odstoupit  z  funkce  člena  výboru  písemným  oznámením
doručeným výboru. Funkce odstupujícího člena výboru končí uplynutím jednoho měsíce od
doručení tohoto oznámení,  neschválí-li výbor na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku
funkce.

6.  Důvodem  k  odvolání  člena  výboru  členskou  schůzí  je  závažné,  zejména  opakované
porušení uložené povinnosti svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku nebo opakované
odchýlení od poslání, vizí a hodnot spolku při výkonu funkce.
7. Výbor volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu.

8.  Předseda  a  místopředseda  zastupují  spolek  navenek  a  jednají  jeho  jménem  každý
samostatně v souladu s cíli a posláním spolku.
9. Předseda je oprávněn udělit plnou moc k jednání za spolek komukoli z řádných členů. 

10.  Výbor spolku řídí  spolek v období  mezi  členskými schůzemi.  Do výlučné působnosti
výboru patří zejména:
a) přijímání nových členů a rozhodování o zrušení členství,

b) koordinování činnosti spolku,
c) svolávání členských schůzí a zpracování podkladů pro rozhodování členské schůze,

d)  nakládání  s  majetkem  spolku  s  péčí  řádného  hospodáře  a  zajištění  řádného  vedení
účetnictví spolku,
e) zajištění zpracování roční závěrky hospodaření,

f) zakládání dalších orgánů spolku.

IX. Majetek a hospodaření spolku

1.  Spolek  nabývá  do  svého  vlastnictví,  správy  nebo  užívání  majetek  za  účelem  řádného
naplňování poslání a cílů spolku.
2. Veškeré získané prostředky musejí  být využívány výhradně v souladu s účelem spolku
stanoveným v těchto  stanovách,  a  musejí  tedy sloužit  k  financování  činností  naplňujících
poslání a cíle spolku.

3. Zdroje hospodaření spolku jsou zejména:
a) členské příspěvky,

b) dary a odkazy,
c) granty a dotace organizací, obce, státu aj.,

d) výnosy z vlastní činnosti spolku.
4.  Prostředky  spolku  jsou  uloženy  zejména  na  účtu  spolku  v  bance.  Výplaty  prostředků
schvaluje výbor a provádí je pověřený člen výboru.

X. Zánik spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
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