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SÍŤ STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PAVUČINA  

Stanovy zapsaného spolku  
 

 

Článek I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

 

1) Název spolku: Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. 

 

2) Lze použít také zkrácený název SSEV Pavučina, z. s.  

 

3) SSEV Pavučina je nevládní, nezisková a nezávislá organizace. 

 

4) Sídlem SSEV Pavučina, z. s. je Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1.  

 

 

Článek II  

POSLÁNÍ, ÚČEL A HLAVNÍ ČINNOSTI SSEV PAVUČINA, z. s.  

 

1) SSEV Pavučina, z. s. usiluje o rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti životního prostředí a udržitelného 

rozvoje v České republice. Prosazuje společné zájmy členských organizací, podporuje jejich činnost a 

odborný růst a vytváří prostor pro spolupráci. 

2) Účelem spolku je: 

       a) Podporovat spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností svých členů.  

       b) Zprostředkovávat šíření aktuálních informací. 

       c) Zastupovat a prosazovat společné zájmy členů. 

       d) Motivovat členy ke zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

3)  Hlavními činnostmi spolku jsou:   

a) Poradenská a konzultační činnost zaměřená na vzdělávání a výchovu v oblasti životního prostředí a 

udržitelného rozvoje a na řízení nevládních neziskových organizací. 

b) Vzdělávací akce, semináře a exkurze pro své členy, pedagogické pracovníky, odbornou a širokou 

veřejnost. 

c) Propagační akce. 

d) Tvorba, vydávání a distribuce neperiodických a periodických publikací a pomůcek. 

e) Zpracování a realizace projektů na podporu vzdělávání a výchovy v oblasti životního prostředí a 

udržitelného rozvoje.  

f) Podíl na přípravě strategických dokumentů a právních norem zejména ve vzdělávání a výchově 

v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. 

g) Spolupráce s českými i zahraničními odborníky a organizacemi při zajišťování své činnosti. 

 

 

Článek III  
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ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ  

 

1)  SSEV Pavučina, z. s. je otevřenou organizací, jejímž členem se může stát každá právnická osoba, která:   

a) Nebyla založena za účelem dosahování zisku. 

b) Hlásí se k poslání SSEV Pavučina, z. s. ke kodexu členských středisek a zavazuje se k jeho 

naplňování. 

c) Má ve svém statutu či zřizovací listině uvedenu environmentální výchovu, vzdělávání nebo osvětu 

(nebo jejich ekvivalent) jako jednu ze svých hlavních činností (žádá-li o přijetí celé organizace). V 

případě, že žádá o přijetí pro svou organizační složku zabývající se EVVO, je EVVO uvedena ve 

zřizovacím dokumentu této organizační složky. 

d) Splňuje podmínky dané organizačním řádem a byla přijata usnesením valné hromady.  

2) Právnické osoby jsou zastupovány statutárním orgánem či osobou statutárním orgánem písemně 

pověřenou.  

3) Členové SSEV Pavučina, z. s. mají právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě, účastnit se jednání 

výkonného výboru s hlasem poradním (pokud nejsou členem výkonného výboru) a právo volit a být 

voleni do orgánů SSEV Pavučina, z. s. jakož i právo být informováni o činnosti SSEV Pavučina, z. s.  

4) Členové SSEV Pavučina, z. s. mají povinnost platit členské příspěvky, dodržovat stanovy a organizační 

řád SSEV Pavučina, z. s. Výši členských příspěvků stanovuje valná hromada. Pokud člen nezaplatil 

příspěvky v termínu stanoveném v organizačním řádu, ani v přiměřené lhůtě určené spolkem 

dodatečně ve výzvě k zaplacení, o ukončení jeho členství rozhodne následující valná hromada.  

5) Členství ve spolku přechází na právního nástupce člena se souhlasem valné hromady. 

6) Členství v SSEV Pavučina, z. s. zaniká: 

a) Doručením písemného oznámení o vystoupení a po vyrovnání závazků vůči SSEV Pavučina, z. s.  

b) Rozhodnutím valné hromady o vyloučení na základě neplnění závažných povinností plynoucích ze 

stanov nebo organizačního řádu nebo poškozování dobrého jména SSEV Pavučina, z. s. 

c) Zánikem právnické osoby. 

 

Článek IV  

ORGÁNY SSEV PAVUČINA, z. s.  

 

1) Orgány SSEV Pavučina, z. s. jsou:  

a) valná hromada  

b) výkonný výbor 

c) předseda 

d) ředitel  

e) dozorčí rada.  

Ad a) Nejvyšším orgánem SSEV Pavučina, z. s. je valná hromada, které přísluší rozhodovat o všech 

zásadních záležitostech a základních otázkách činnosti:  
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i. Volí a odvolává členy výkonného výboru a dozorčí rady.  

ii. Schvaluje plán činnosti a rozpočet na příslušný kalendářní rok.  

iii. Schvaluje roční uzávěrku, zprávu o činnosti a zprávu dozorčí rady.  

iv. Přijímá nové členy, posuzuje plnění členských povinností a rozhoduje o vyloučení členů.  

v. Schvaluje změny stanov a organizačního řádu včetně úpravy podmínek členství. 

 

Valná hromada se schází minimálně jednou ročně. Zasedání valné hromady se svolává vhodným 

způsobem ve lhůtě určené stanovami, nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být 

zřejmé místo, čas a pořad zasedání. 

Ad b) Výkonný výbor je výkonným orgánem SSEV Pavučina, z. s. v období mezi valnými hromadami, je 

volen ze zástupců členů – právnických osob.  

Má nejméně 3 členy. Výkonný výbor je volen tajnou volbou na valné hromadě. Členu výkonného 

výboru nenáleží odměna za výkon své funkce. Zasedání výkonného výboru je otevřené všem členům 

SSEV Pavučina, z. s.  

Výkonný výbor:  

i. Volí ze svého středu předsedu a odvolává jej. 

ii.  Jmenuje a odvolává ředitele a stanovuje výši jeho odměny. 

iii.  Schází se nejméně 3x ročně a jeho jednání se účastní ředitel s hlasem poradním. 

iv.  Společně s ředitelem připravuje plán činnosti a rozpočet SSEV Pavučina, z. s., roční uzávěrku a 

zprávu o činnosti. 

v.  Vydává písemný souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým spolek nabývá, zcizuje 

nebo zatěžuje nemovitou věc, nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo 

předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu 

podle zákona upravujícího veřejné zakázky, zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý 

nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby. 

vi. Rozhoduje o zahájení, ukončení nebo změně předmětu vedlejší hospodářské činnosti spolku. 

Ad c) Předseda je výhradně jediným statutárním orgánem SSEV Pavučina, z. s. 

i. Předseda svolává k zasedání valnou hromadu nejméně jedenkrát do roka. 

ii. Předseda svolá zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo z podnětu 

dozorčí rady spolku. Nesvolá-li předseda zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení 

podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám. 

Ad d) Ředitel navenek jedná jménem SSEV Pavučina, z. s.  v rozsahu plných mocí udělených mu 

předsedou.  

Ředitel je vedoucím organizace ve vztahu k zaměstnancům, nemůže být členem výkonného výboru ani 

dozorčí rady.  

Ad e) Dozorčí rada kontroluje veškeré hospodaření SSEV Pavučina, z. s.  a poskytuje konečný výklad 

stanov a organizačního řádu v rámci SSEV Pavučina, z. s..  
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i. Jednou ročně provádí celkovou kontrolu hospodaření a zprávu o výsledcích předkládá ke 

schválení valné hromadě.  

ii. Podává návrh výkonnému výboru na odvolání ředitele SSEV Pavučina, z. s..  

Dozorčí rada je volena tajnou volbou na valné hromadě. Člen dozorčí rady nesmí být zaměstnancem 

SSEV Pavučina, z. s.  ani členem výkonného výboru SSEV Pavučina, z. s.. Dozorčí rada musí být nejméně 

tříčlenná. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 

2) Funkční období všech volených orgánů SSEV Pavučina, z. s.  je dvouleté. Jejich činnost je kontrolována 

těmi orgány, které je zvolily. 

3) Valná hromada, výkonný výbor a dozorčí rada jsou usnášeníschopné při nadpoloviční účasti všech 

svých členů.  

Není-li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může předseda nebo ten, kdo původní 

zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valnou 

hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné 

hromady. Náhradní zasedání členské schůze valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů 

ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. 

Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad 

předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí 

něco jiného. 

4) Valná hromada, výkonný výbor a dozorčí rada přijímají rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Ke změně stanov a organizačního 

řádu, k přijetí a vyloučení členů, k rozhodnutí o zrušení organizace je potřeba dvoutřetinová většina 

přítomných členů na valné hromadě.  

5) Všechny orgány spolku mohou přijímat svá rozhodnutí rovněž mimo zasedání (per rollam). Návrh na 

rozhodnutí v dané věci formou per rollam podává ten, kdo jednání daného orgánu svolává. Návrh 

musí obsahovat znění usnesení, o kterém orgán rozhoduje, podklady potřebné pro jeho posouzení 

nebo informaci, kde jsou tyto podklady dostupné, informaci jakým způsobem a na jaké místo je třeba 

vyjádření doručit a údaj o lhůtě doručení. Lhůta pro doručení nesmí být kratší než 3 kalendářní dny 

ode dne zpřístupnění návrhu členům orgánu. Lhůtou se rozumí termín doručení vyjádření. 

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena daného orgánu s uvedením dne, měsíce a roku, kdy 

bylo učiněno. Vyjádření může být doručeno v listinné podobě nebo prostřednictvím technických 

prostředků. Využití konkrétních technických prostředků je vždy upřesněno při vyhlášení hlasování. 

Při rozhodování per rollam jsou vyžadována stejná kvóra pro usnášeníschopnost a přijímání usnesení 

jako při prezenčním hlasování příslušného orgánu s tím, že účastí se při hlasování per rollam rozumí 

odevzdání platného vyjádření. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, 

mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě. 

 

Článek V  

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ  

 

1) Příjmy SSEV Pavučina, z. s.  tvoří příspěvky jejich členů, dary, dotace a příjmy z vlastní činnosti. 

Prostředky SSEV Pavučina, z. s.  lze použít pouze na financování programů a aktivit v souladu s cíli 

SSEV Pavučina.  

 

2) Účel případné vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je 

v podpoře vlastní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.  
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3) Rozpočet schvaluje valná hromada.  

 

4) Kontrolu veškerého hospodaření provádí dozorčí rada nejméně jednou ročně.  

 

5) SSEV Pavučina, z. s.  neodpovídá za závazky členů a členové neodpovídají za závazky SSEV Pavučina, z. 

s.  

 

 

Článek VI  

ZRUŠENÍ ORGANIZACE 

O zrušení organizace rozhoduje valná hromada, která povolá likvidátora. Likvidace se řídí § 187 a § dalšími 

Občanského zákoníku. 


