Stanovy spolku
Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen „Spolek“).
2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž je všeobecně známým příznačným
označením Spolku.
3. Spolek je samostatnou právnickou osobou.
4. Spolek je nevládní nezisková organizace vyvíjející činnost pro charitativní,
výzkumné a vzdělávací účely v oblasti ochrany životního prostředí
s působností na celém území České republiky.
5. Sídlem Spolku je Brno.

Článek II.
ÚČEL SPOLKU
1. Účelem spolku je prosazování společných cílů členů Spolku a zefektivnění
jejich činnosti při prosazování ochrany životního prostředí, ochrany přírody a
krajiny či ochrany zdraví.
Článek III.
HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU
1. Hlavními činnostmi Spolku jsou veškeré činnosti, jimiž lze dosáhnout
naplnění účelu Spolku uvedeného v čl. II těchto stanov jako společného zájmu
členů Spolku. Jedná se zejména o:
a. prosazování preventivní ochrany životního prostředí jako principu při
rozhodování jednotlivých občanů, orgánů veřejné moci a podnikatelské
sféry;
b. podporu vzájemné spolupráce, výměnu zkušeností a informací jeho
členů v oblasti ekologického poradenství, pomoc při udržování
pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy Spolku;
c. zastupování, obhajování a prosazování společných zájmů i odborných
názorů členů Spolku ve vztahu k orgánům veřejné moci a jiným
partnerům;
d. účast na definování a prosazování ekologického poradenství jako
profese, na péči a dbání o kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů
a péči o jejich odborný růst a informovanost;
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e. pořádání vzdělávacích kurzů, seminářů, exkurzí, diskuzí, stáží,
konferencí a setkání pro členy Spolku i pro veřejnost;
f. vydávání periodických i neperiodických publikací;
g. zprostředkování příjmu a šíření aktuálních informací získaných zvenčí,
výměnu informací mezi členy Spolku, poskytování informací o
ekologickém poradenství a činnosti členů Spolku veřejnosti;
h. realizaci vlastních projektů a koordinaci práce na nich;
i. definování, prosazování a propagaci profese ekologické poradenství,
propagaci činnosti a výsledků svých členů;
j. zajištění metodické pomoci nově vznikajícím ekologickým poradnám;
k. zastupování členů Spolku v mezinárodních sdruženích, při jednání
s orgány veřejné moci, se sponzory a dárci, vzdělávacími institucemi a
dalšími partnery, včetně zahraničních, a to podle potřeby a dohody
členů Spolku;
l. podporu vzniku a činnosti pracovních skupin členů Spolku,
zaměřených na řešení konkrétních odborných nebo organizačních
problémů.
2. Vedlejší činností Spolku k plnění svého účelu uvedeného v čl. II těchto stanov
je zejména podnikání a jiná výdělečná činnost.

Článek IV.
ČLENSTVÍ, ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
1. Spolek je otevřenou organizací, jejímž členem se může stát každá právnická
nebo fyzická osoba, která projevila písemně svou vůli stát se členem Spolku
a splňuje podmínky dané těmito stanovami a organizačním řádem.
2. Členem Spolku se rozumí:
a. řádný člen Spolku;
b. přidružený člen Spolku;
c. čekatel.
3. Řádnými členy Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které splňují
podmínky dané organizačním řádem, byly přijaty usnesením valné hromady
a zaplatily členský příspěvek.
4. Řádnými členy Spolku mohou být právnické osoby, které soustavně vyvíjejí
činnost v oblasti ekologického poradenství a které splňují podmínky dané
organizačním řádem, byly přijaty usnesením valné hromady a zaplatily členský
příspěvek.
5. Každý řádný člen Spolku má zejména právo:
a. účastnit se jednání valné hromady, jednání výkonného výboru a
dostávat zápisy z jednání těchto orgánů Spolku;
b. hlasovat na valné hromadě Spolku;
c. volit do orgánů Spolku;
d. být volen do orgánů Spolku;
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e. být zařazen do informačních materiálů Spolku;
f. odebírat informační materiály Spolku.
6. Řádný člen Spolku má zejména následující povinnosti:
a. zaplatit při přijetí za člena Spolku vstupní poplatek;
b. platit členské příspěvky;
c. dodržovat stanovy a organizační řád Spolku;
7. Kromě řádného členství je možné i přidružené členství. Přidruženému členovi
Spolku nenáleží hlasovací právo. Přidruženým členem může být i právnická
osoba, která není neziskovou, rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací, ale
splňuje náležitosti pro členství právnických osob ve Spolku, nebo právnická
osoba, která je neziskovou, rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací, ale
nenaplňuje všechny parametry definované ve standardech člena Spolku. Statut
přidruženého člena Spolku získá právnická osoba, která o něj písemně požádá
a valná hromada její žádosti vyhoví. O změně členství z řádného na přidružené
rozhoduje výkonný výbor na základě písemné žádosti řádného člena Spolku.
8. Přidružený člen Spolku má právo:
a. být zařazen do informačních materiálů Spolku;
b. odebírat informační materiály Spolku.
c. účastnit se jednání valné hromady.
9. Přidružený člen Spolku má povinnost:
a. zaplatit při přijetí za člena Spolku vstupní poplatek;
b. platit členské příspěvky;
c. dodržovat stanovy a organizační řád Spolku.
10. Zvláštním druhem členství je Čekatel. Čekateli nenáleží hlasovací právo.
Čekatel je taková právnická osoba, která písemně projeví zájem stát se
čekatelem a valná hromada jí tento statut přidělí na dobu 1 roku. Po uplynutí
této doby musí čekatel na nejbližší valené hromadě požádat o prodloužení
statutu čekatele nebo o řádné/přidružené členství. Jinak platnost členství
končí.
11. Čekatel má právo:
a. být zařazen do informačních materiálů Spolku;
b. odebírat informační materiály Spolku.
c. účastnit se jednání valné hromady.
12. Čekatel má povinnost:
a. platit členské příspěvky;
b. dodržovat stanovy a organizační řád Spolku. Výši vstupního poplatku a
členských příspěvků stanoví organizační řád Spolku.
13. Členství ve Spolku zaniká:
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a. doručením písemného oznámení o vystoupení člena Spolku ke dni
vyrovnání veškerých závazků vůči Spolku;
b. rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena Spolku na základě
neplnění povinností plynoucích ze stanov nebo organizačního řádu;
c. úmrtím člena Spolku, jenž je fyzickou osobou, nebo zánikem člena
Spolku, jenž je právnickou osobou.
14. Spolek vede seznam svých členů. Zápis týkající se existence členství člena
Spolku provede osoba pověřená předsedou výkonného výboru zápisem do
seznamu členů Spolku. Seznam s kontaktními údaji členů Spolku zveřejňuje
Spolek na svých webových stránkách.

Článek V.
ORGÁNY SPOLKU
1. Orgány Spolku jsou:
a. valná hromada;
b. výkonný výbor;
c. předseda výkonného výboru;
d. revizor.
2. Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada, které přísluší rozhodovat o
všech níže uvedených zásadních záležitostech Spolku a o základních otázkách
jeho činnosti. Valná hromada:
a. volí a odvolává členy výkonného výboru a revizora;
b. schvaluje program činnosti Spolku a jeho rozpočet na příslušný
kalendářní rok;
c. schvaluje roční vyúčtování a zprávu o činnosti Spolku;
d. přijímá nové členy Spolku, posuzuje plnění jejich členských povinností
a rozhoduje o vyloučení členů ze Spolku;
e. schvaluje změny stanov;
f. schvaluje zprávu o výsledcích kontroly hospodaření, předloženou
revizorem;
g. poskytuje konečný výklad stanov a organizačního řádu;
h. rozhoduje o zániku Spolku.
3. Valná hromada se schází minimálně jednou ročně. Každý člen s hlasovacím
právem má jeden hlas a je zastoupen statutárním zástupcem nebo osobou
statutárním zástupcem písemně pověřenou.
4. Výkonný výbor je výkonným orgánem Spolku. Má alespoň 3 členy. Výkonný
výbor volí tajnou volbou ze svého středu předsedu výkonného výboru.
Výkonný výbor jedná nejméně 3x ročně. Jeho jednání se mohou zúčastnit
zaměstnanci Spolku. Výkonný výbor svolává valnou hromadu Spolku. Jednání
výkonného výboru je otevřené všem členům Spolku. Výkonný výbor je
povinen svolat valnou hromadu mimo běžný termín do třiceti dnů od doručení
písemného požadavku alespoň jedné třetiny všech členů Spolku. Výkonný
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výbor schvaluje organizační řád a jeho změny. Rozhodnutí výkonného výboru
může proběhnout i per rollam. K hlavním úkolům výkonného výboru patří
připravovat program činnosti a rozpočet Spolku, roční vyúčtování a zprávu o
činnosti Spolku.
5. Statutárním orgánem Spolku je předseda výkonného výboru. Předseda
výkonného výboru odpovídá za běžné hospodaření Spolku a zastupuje Spolek
navenek.
6. Revizor kontroluje veškeré hospodaření Spolku. Jednou ročně provádí
celkovou kontrolu hospodaření a zprávu o výsledcích kontroly předkládá ke
schválení valné hromadě. Je volen tajnou volbou na valné hromadě. Revizor
nesmí být zaměstnancem Spolku ani členem výkonného výboru.
7. Funkční období všech členů volených orgánů Spolku je dvouleté. Jejich
činnost je kontrolována těmi orgány, které je zvolily.
8. Valná hromada a výkonný výbor jsou usnášeníschopné při nadpoloviční účasti
svých členů. Není-li valná hromada usnášeníschopná, po uplynutí 1 hodiny od
zahájení valné hromady je valná hromada usnášeníschopná při účasti alespoň
dvou jejích členů.
9. Valná hromada a výkonný výbor přijímají rozhodnutí nadpoloviční většinou
hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výkonného
výboru. Ke změně stanov a organizačního řádu, k přijetí a vyloučení členů
Spolku na valné hromadě, k rozhodnutí o zániku Spolku je potřeba
dvoutřetinová většina přítomných členů orgánu Spolku, do jehož působnosti
patří rozhodování o této záležitosti.

Článek VI.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1. Příjmy Spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace, granty a příjmy z
vlastní činnosti. Prostředky Spolku lze použít pouze na financování programů
a činností v souladu s účelem Spolku.
2. Návrh rozpočtu Spolku připravuje výkonný výbor. Rozpočet schvaluje valná
hromada. Běžné hospodaření řídí a za toto hospodaření odpovídá předseda
výkonného výboru.
3. Kontrolu veškerého hospodaření provádí revizor nejméně jednou ročně.
4. Žádné příjmy nebo jiné prostředky Spolku nesmí být použity k prospěchu
soukromé osoby nebo ziskové organizace jinak, než ve shodě s účelem Spolku.

Článek VII.
ZÁNIK ORGANIZACE
1. Spolek zaniká způsoby stanovenými obecně závaznými právními předpisy.
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2. V případě zrušení Spolku s likvidací, jmenuje likvidátora Spolku valná
hromada, která rozhodla o zrušení Spolku s likvidací. Valná hromada může
svým rozhodnutím stanovit, jak má být s likvidačním zůstatkem naloženo.
Likvidátor je povinen likvidační zůstatek Spolku převést neziskové organizaci
činné v oblasti ochrany přírody nebo v obdobné charitativní či vzdělávací
oblasti, tuto organizaci může současně s rozhodnutím o zrušení Spolku
s likvidací určit valná hromada.
Článek VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením valnou
hromadou Spolku.
2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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