
Stanovy Sdružení Krajina

Článek 1
Základní ustanovení

1) Sdružení Krajina (dále jen Sdružení) je nezávislý dobrovolný spolek ve smyslu občanského zákoníku. Jeho posláním je
aktivní činnost ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí. Ve své činnosti se Sdružení a jeho členové řídí právním
řádem České republiky, svými stanovami a usneseními svých orgánů.
2) Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Statutárními zástupci Sdružení jsou předseda, místopředseda,
ředitel a zástupce ředitele. Jednají samostatně v rozsahu pravomocí svěřených jim těmito stanovami.
3) Sdružení působí na území celé České republiky, jeho sídlem jsou Počítky č.p. 2, pošta Žďár nad Sázavou.

Článek 2
Cíle a činnost Sdružení

1) Základním cílem Sdružení je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice.
2) Svůj základní cíl Sdružení naplňuje zejména tím, že:

a) podporuje trvale udržitelné způsoby života a rozvoje,
b) se podílí na zajišťování ochrany a péče o zvláště chráněné, vzácné či jinak významné části přírody a krajiny a
živočišné a rostlinné druhy,
c) pomáhá chránit a udržovat tradiční kulturní a historické prvky a hodnoty,
d) prosazuje uplatňování národní legislativy a mezinárodních úmluv v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního
prostředí
e) zabývá se výzkumem a vývojem v oblastech souvisejících s ochranou přírody a životního prostředí,
f) pracuje na odborné osvětě, informovanosti, výchově a vzdělávání svých členů, občanů a institucí,
g) pracuje s dětmi a mládeží,
h) přispívá ke vzdělávání pedagogů a rozvoji environmentální výchovy ve školství,
i) podporuje zapojování sociálně slabých a handicapovaných spoluobčanů a narušené a rizikové mládeže do své
činnosti,
j) spolupracuje s tuzemskými, zahraničními i mezinárodními organizacemi, jednotlivci i iniciativami,
k) podporuje udržitelný rozvoj venkova, venkovských komunit a krajiny,
l) pořádá odborné, osvětové, informační, pracovní a kulturní akce pro veřejnost.

3) V souladu s usneseními sněmu nebo rady vyvíjí Sdružení další činnosti směřující k naplnění jeho poslání.
4) K zajištění  své činnosti  Sdružení  získává do vlastnictví  či  nájmu nemovitosti  a  může provádět  vedlejší  hospodářskou
činnost.

Článek 3
Organizační struktura Sdružení

1) K samostatnému jednání jménem Sdružení jsou oprávněni předseda, místopředseda, ředitel a zástupce ředitele. Tyto funkce
jsou vzájemně neslučitelné.
2) Orgány Sdružení jsou sněm, rada, předseda a ředitel.
3) Sněm může zakládací listinou zřizovat pobočky Sdružení Krajina s právní subjektivitou. Statutární zástupci pobočky jsou
určeni  zakládací  listinou pobočky.  Sdružení ručí  pouze za dluhy pobočky vzniklé přede  dnem jejího zápisu do veřejného
rejstříku.
4) Sněm je  nejvyšším  orgánem  Sdružení.  Je  tvořen  všemi  řádnými  členy  Sdružení.  Sněm  zejména:  schvaluje  stanovy,
projednává otázky činnosti Sdružení, schvaluje strategie vývoje Sdružení, kontroluje činnost rady, volí a odvolává členy rady  a
přijímá stanoviska k důležitým celospolečenským otázkám.  Sněm nemůže rozhodovat v oblastech vyhrazených radě nebo
řediteli. Podrobnosti jednání a hlasování sněmu stanoví sněmem přijatý Jednací řád sněmu, ustanovení zákona o členské schůzi
(§248 až §257) se nepoužijí.
5) Rada je správním a dozorčím orgánem Sdružení. Její funkční období je tříleté. Je tvořena předsedou, místopředsedou a
nejméně dvěma radními. Členové rady jsou voleni sněmem z řádných členů Sdružení. Členem rady nemůže být zvolen ředitel,
zástupce ředitele ani zaměstnanec Sdružení v hlavním pracovním poměru. Pokud se člen rady dostane do některé z těchto
pozic, přestane být členem rady. Sněm je oprávněn předčasně radu odvolat, rozšířit či doplnit. Pokud klesne počet členů rady
pod tři,  nebo na méně než polovinu původního počtu, musí být bez zbytečného prodlení svolán sněm a zvoleni chybějící
členové rady nebo změněn jejich počet. Rada rozhoduje prostou většinou hlasů. Jejího jednání a rozhodování je oprávněn se
účastnit ředitel se všemi právy člena rady. Ředitel se neúčastní jednání rady, pokud rada rozhoduje o něm, jeho pravomocech či
povinnostech. Jednání rady může svolat kterýkoliv ze členů rady nebo ředitel.
6) Radě  je vyhrazeno:  dozor nad hospodařením Sdružení,  schvalování  rozpočtu,  stanovení  podmínek pro nabytí  řádného
členství, zřízení pracovních míst s trváním více než jeden rok, jmenování a odvolání ředitele a schválení Organizačního řádu
Sdružení. Rada může zakázat řediteli, a tím i zástupci ředitele, provedení úkonu a může stanovit jaká dispozice s majetkem
Sdružení vyžaduje její souhlas.
7) Rada dále stanovuje dílčí cíle činnosti Sdružení, schvaluje strategické dokumenty, kontroluje činnost ředitele, kontroluje
dodržování stanov a usnesení orgánů Sdružení, schvaluje výroční zprávu a projednává aktuální otázky činnosti Sdružení. Rada
je oprávněna přijímat a vyjadřovat stanoviska k celospolečenským otázkám souvisejícím s činností Sdružení.
8) Předseda zastupuje Sdružení navenek,  vyjadřuje jeho stanoviska, jedná jménem rady,  bezprostředně dozírá na jednání
ředitele, odpovídá za naplňování poslání Sdružení.
9) Místopředseda  vykonává pravomoci svěřené předsedovi, pokud je předseda dlouhodobě nedosažitelný,  nebo pokud by
neprovedením úkonu Sdružení bezprostředně hrozila škoda z prodlení. V těchto případech místopředseda nesmí vědomě jednat
v rozporu s jemu známými předchozími úkony či  pokyny předsedy.  Na základě rozhodnutí rady převezme místopředseda
funkci předsedy, pokud předseda odstoupil, zemřel, stal se ze zdravotních důvodů dlouhodobě neschopen vykonávat funkci,
byl odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo mu byla omezena svéprávnost.



10)Ředitel je výkonným orgánem Sdružení, jedná jménem Sdružení a řídí jeho činnost. Funkční období ředitele je tříleté.
Ředitele  volí,  a  případně předčasně  odvolává,  rada  nadpoloviční  většinou všech  svých členů.  Není-li  ředitel,  pověří  rada
bezodkladně výkonem funkce ředitele některého člena Sdružení. Tohoto pověření jej může kdykoliv zbavit. Rada je povinna
zvolit ředitele nejdéle do roka od uprázdnění této funkce, případně od svého zvolení. Nesplní-li rada tuto povinnost, musí bez
zbytečného prodlení svolat sněm, kde odstoupí. 
11)Řediteli  je vyhrazeno: řízení zaměstnanců Sdružení, zastupování Sdružení ve věcech provozně technických, hospodaření,
pracovně  právních  vztahů,  poskytovaných  služeb  a  realizace  projektů,  provádění  nakládání  s majetkem Sdružení a  návrh
rozpočtu. Garantuje realizaci projektů a odpovídá za dodržování schváleného rozpočtu. Ředitel průběžně informuje předsedu či
radu o svojí činnosti a jím přijatých rozhodnutích a provedených úkonech. Je-li si ředitel vědom střetu zájmů, postupuje dle
směrnice o střetu zájmů schválené radou.
12)Zástupce ředitele jmenuje rada na návrh ředitele nejdéle na dobu trvání funkce současného ředitele. Rada nebo ředitel
může zástupce ředitele kdykoliv odvolat. Zástupce ředitele je oprávněn na základě a v souladu s pokyny ředitele konat ve všech
věcech jako ředitel. Při tomto konání vstupuje do práv a povinností ředitele a za své konání nese plnou osobní zodpovědnost.

Článek 4
Členství ve Sdružení, práva a povinnosti členů

1) Členství ve Sdružení se rozlišuje na členství kolektivní, běžné, řádné a čestné.
2) Kolektivním  členem se  může  stát  právnická  osoba.  Kolektivní  členství  vzniká  na  základě  žádosti  právnické  osoby
schválením radou. Kolektivní členové mají práva a povinnosti obdobná běžným členům.
3) Běžným členem se může stát každá fyzická osoba; není-li zletilá, musí doložit písemný souhlas zákonného zástupce. Běžné
členství  vzniká registrací  člena  radou.  Běžní  členové jsou povinni dodržovat  stanovy Sdružení,  ctít  jeho cíle,  respektovat
rozhodnutí jeho orgánů a řádně platit členské příspěvky. Běžní členové mají právo být informováni o činnosti Sdružení a jeho
orgánů, přednostně se podílet na všech formách činnosti a podávat vlastní návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti Sdružení a
jeho orgánů. Mají právo být na vlastní žádost přizváni k jednání sněmu s hlasem poradním.
4) Řádným členem se může stát každý běžný člen Sdružení po splnění radou předem stanovených podmínek. Řádné členství
vzniká na základě žádosti běžného člena a rozhodnutí rady o tom, že splnil stanovené podmínky. Proti zamítavému rozhodnutí
rady se běžný člen může odvolat ke sněmu. Řádní členové mají kromě povinností běžného člena povinnost řádně vyko návat
svěřené  úkoly  a  funkce  a  aktivně  přispívat  k  naplňování  cílů  Sdružení.  V případě  jejich  víceleté  nečinnosti  může  rada
rozhodnout o změně jejich členství na běžné. O námitce člena proti tomuto rozhodnutí rozhoduje sněm. Řádní členové mají
kromě práv běžných členů právo spolurozhodovat na sněmu o záležitostech Sdružení, volit a být  voleni. Mohou též žádat
podporu Sdružení na nové akce směřující k naplňování poslání Sdružení.
5) Čestný člen má práva a povinnosti běžného člena, je však zproštěn povinnosti platit členské příspěvky. Čestné členství
uděluje a odnímá rada. Čestný člen může být zároveň i řádným členem, jeho statut čestného člena není nabytím či ztrátou
řádného členství dotčen.
6) Výše členských příspěvků je dobrovolná, rada však stanoví minimální výši příspěvků a termín jejich úhrady.
7) Členství  ve Sdružení  zaniká písemným oznámením člena radě o vystoupení  ze Sdružení,  úmrtím člena  nebo zánikem
kolektivního člena, nebo zánikem Sdružení.
8) Členství zaniká též rozhodnutím rady v případě závažného nebo opakovaného porušení stanov či usnesení orgánů, včetně
nezaplacení  členského příspěvku,  jednání  v  příkrém rozporu s  posláním Sdružení  nebo prokázaného úmyslného  trestního
jednání. Proti tomuto rozhodnutí rady se lze odvolat ke sněmu. Důvody pro zrušení členství radou nebo změnu členství ze
řádného na běžné může sněm svým usnesením upřesnit a rozšířit.
9) Seznam členů vede ředitel, veškeré změny v něm provádí pouze na základě usnesení rady. Seznam je přístupný řádným
členům Sdružení. Podáním přihlášky členové dávají souhlas se zveřejněním seznamu členů.

Článek 5
Zásady hospodaření Sdružení

1) Sdružení disponuje veškerým hmotným i nehmotným majetkem, který řádně nabylo. Majetek Sdružení musí být chráněn a
podle možností zvelebován. Prostředky Sdružení mohou být vynakládány výhradně v souvislosti s jeho činností a cíli.
2) S majetkem hospodaří ředitel pod dozorem rady. S pozemky nakládá nad rámec běžného obhospodařování výhradně sněm.
Sněm může schválit pravidla nakládání s pozemky, na jejichž základě může některé svoje pravomoci k nakládání s pozemky
svěřit radě.
3) Zdroji  příjmů Sdružení  jsou členské  příspěvky,  dary,  granty,  dotace,  příjmy plynoucí  z činnosti  a  majetku Sdružení  a
v souladu s usneseními orgánů Sdružení též z případné vedlejší hospodářské činnosti.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1) Ke změně stanov je třeba souhlas třípětinové většiny řádných členů Sdružení účastnících se jednání. Změnu stanov oznámí
statutární zástupce Sdružení písemně ministerstvu do 15 dnů od jejího schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny. 
2) Sdružení zanikne na základě souhlasu nejméně tří pětin všech řádných členů Sdružení nebo vyplyne-li to z příslušných
právních předpisů.
3) V případě zániku Sdružení vypořádává majetek Sdružení poslední řádně zvolená rada, případně sněmem k tomu zvolení
likvidátoři. Nemovitosti Sdružení Krajina, na které se vztahuje předkupní právo jiné osoby, budou převedeny na osobu takto
oprávněnou v souladu se smlouvami zakotvujícími předkupní práva,  pokud tato oprávněná osoba nedá písemný souhlas k
jinému řešení. Po řádném vypořádání závazků a pohledávek bude zůstatkový majetek Sdružení použit v souladu s usnesením
sněmu, případně nabídnut jiné právnické osobě, jejíž činnost bude blízká cílům Sdružení.
4) Tyto stanovy  byly  schváleny  sněmem Sdružení  Krajina  dne  4.3.2017.  Všechny  osoby a  orgány  zvolené  přede  dnem
účinnosti těchto stanov se mají ke dni účinnosti za zvolené dle těchto stanov.


