
ProWaldorf Karviná, z. s. 
Stanovy spolku 

 
 

Čl. I 
Název, forma a sídlo 

 
Spolek ProWaldorf Karviná, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou 
v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Má 
své sídlo v Karviné, na ulici Na Kopci 2108/48, Karviná – Mizerov, 734 01. Anglický 
ekvivalent spolku je totožný, neboli: ProWaldorf Karviná. 
 
 

Čl. II 
Charakter spolku 

 
Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením občanů sdružujících se 
na základě společného zájmu, kterým jsou aktivní rodičovství, alternativní způsob 
vzdělávání, blízký vztah k přírodě a respekt k tradicím, a k jeho propagaci. Spolek 
působí na území Moravskoslezského kraje a zakládá se na dobu neurčitou. 
 
 

Čl. III 
Účel spolku 

 
Účelem spolku je organizovat aktivity a činnosti pro děti i dospělé, zejména 
v oblastech 
- aktivního způsobu výchovy, 
- alternativního způsobu vzdělávání, 
- vedení k respektu a zodpovědnosti k přírodě a krajině a jejich ochraně, 
- vedení k návratu k tradicím a lidovým zvyklostem, 
- podpory principů ekologické a environmentální výchovy a zdravého životního stylu, 
- rozvoje pohybových, výtvarných, hudebních a jiných dovedností dětí. 
 
 

Čl. IV 
Formy činnost spolku 

 
Hlavní činnost spolku: 
 
Spolek bude provozovat Klub PrWosenka, který bude zajišťovat a organizovat 
mimoškolní aktivity dětí členů spolku předškolního a školního věku zejména ve volné 
přírodě s cílem všestranného a harmonického rozvoje dětí. 
 
Vedlejší činnosti spolku: 
 
Pořádání akcí pro členy spolku i širokou veřejnost; organizování aktivit pro 
smysluplné trávení volného času; vzdělávání dětí školního věku formou komunitní 
školy; spolupráce s organizacemi obdobného zaměření v tuzemsku i zahraničí a 
orgány státní správy. 



Čl. V 
Členství ve spolku 

 
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území 
České republiky. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky 
členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.  
Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému 
názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění 
poslání spolku. 
Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi 
spolku, tzv. přípravný výbor spolku. 
Spolek povede seznam svých členů, seznam nebude veřejně přístupný. 
Shromažďování osobních údajů bude odpovídající pouze stanovenému účelu, 
v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu. 
 
2. Členství je dvojího druhu – aktivní a pasivní. 
 
Aktivní členové  
- členové výboru spolku, 
- pasivní člen, který po dvou letech členství požádá výbor o změnu členství 
z pasivního na aktivní a výbor požadavek schválí, 
- pasivní člen, u kterého výbor rozhodne, dle vlastního uvážení, o změně druhu 
členství z pasivního na aktivní, a to s předchozím souhlasem dotčeného člena 
spolku. 
 
Pasivní členové 
- osoby, které byly přijaty za členy výborem spolku na základě písemné přihlášky. 
 
3. Práva členů spolku 
 
Aktivní člen spolku má právo: 
a) účastnit se jednání členské schůze,  
b) volit výbor spolku, 
c) být volen do orgánů spolku, 
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
e) podílet se na praktické činnosti spolku., 
f) na osvobození od placení členských příspěvků, pokud je zároveň členem výboru. 
 
Pasivní člen má stejná práva jako aktivní s výjimkou práv b) a e), přičemž hlas 
pasivního člena je pouze hlasem poradním. 
 
4. Povinnosti členů spolku 
 
Aktivní člen spolku má povinnost: 
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, 
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, 
které by byly v rozporu se zájmy spolku, 
d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení 
jejich práce, 



e) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
f) platit členské příspěvky stanovené výborem. 
 
Pasivní člen má povinnosti dodržovat body a) a f). 
 
5. Členství ve spolku zaniká: 
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, 
b) úmrtím člena, 
c) zánikem spolku, 
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že závažně porušil povinnost 
vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nesjednal ani po výzvě spolku, 
pokud opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto 
stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
 
6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců 
od potvrzeného ukončení členství.  
 
 

Čl. VI 
Orgány spolku 

 
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) výbor,  
b) členská schůze, 
c) statutární orgán. 

 
Čl. VII 
Výbor 

 
1. Výbor je řídícím a nejvyšším orgánem spolku s rozhodovacími pravomocemi. 
Výbor má tři členy, kteří si na prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu, 
místopředsedu a pokladníka. Prvními členy výboru jsou členové přípravného výboru. 
Členem výboru se může stát člen spolku po minimálně dvou letech členství. 
V případě zániku členství člena výboru může výbor kooptovat do výboru stávajícího 
aktivního člena spolku, na kterém se členové výboru jednohlasně shodnou. Minimální 
počet členů výboru jsou tři. 
 
2. Členem výboru se může stát jen svéprávná nebo bezúhonná osoba, tím se rozumí 
osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin nebo se tak na ni hlední 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 
 
3. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně, jeho jednání svolává 
předseda nebo člen výboru. Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jednání 
minimálně dva členové. Rozhodnutí výbor přijímá nadpoloviční většinou hlasů, každý 
z členů má jeden hlas. 
 
4. Výbor dále 
- schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o změně těchto stanov, 



- volí předsedu a odvolává jej,  
- schvaluje a předkládá zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 
- schvaluje a určuje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, 
- schvaluje přihlášky nových členů, vede seznam členů a rozhoduje o vyloučení 
členů, 
- rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, 
- rozhoduje o zániku spolku, 
- rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku, 
- schvaluje vnitřní pravidla spolku, 
- řeší návrhy, podněty a připomínky vzešlé z členské schůze, 
- je zodpovědný za hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými hodnotami 
spolku, jmenuje pokladníka, který je zodpovědný za účetní záležitosti, 
- stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o odkladu, 
snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné 
důvody. 
 
5. Funkce člena výboru zaniká doručením písemného oznámení člena výboru o tom, 
že se vzdává této funkce, ostatním členům výboru; úmrtím nebo zánikem členství ve 
spolku; rozhodnutím výboru o odvolání člena z funkce, pokud závažně porušil 
povinnost vyplývající z jeho funkce. 
 
 

Čl. VIII 
Členská sch ůze 

 
1. Členská schůze je shromážděním všech členů spolku. Je svolávána předsedou 

výboru spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Členská schůze 
projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období 
následující, volí volené orgány spolku. 

 
2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna třetina všech členů spolku. 

Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý 
z členů má jeden hlas. 

 
3. Členská schůze dále 

- kontroluje rozhodnutí výboru spolku a navrhuje úpravy či změny těchto rozhodnutí, 
které předkládá výboru k projednání, 

- připomínkuje zprávu o činnosti spolku a přehled o jejích příjmech a výdajích za 
předešlý rok, rozpočet spolku na příští období a vnitřní pravidla spolku, 

- určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období. 

 
Čl. IX 

Statutární orgán 
 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve 
všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených 



s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku 
nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a 
rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat 
rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den 
následujícího po dni volby. 

3. Předseda je povinen: 
a) svolávat zasedání členské schůze, 
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze. 

 
 

Čl. X 
Hospoda ření spolku 

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků, z darů od 
fyzických a právnických osob, grantů, nadací, výnosů majetku a vedlejší výdělečné 
činnost (např. drobný prodej výrobků z činnosti Klubu, vstupné z pořádaných akcí, 
atd.). Spolek není založen za účelem podnikat, prostředky vynakládá výhradně na 
úkony spojené s předmětem činnosti spolku. 

2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou 
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními 
předpisy. 

2. Stanovy byly schváleny na schůzi přípravného výboru dne 30. prosince 2016. 
Účinnosti nabývají dnem 1. 1. 2017. 

 

 

 

Zapsala: ………………………………… Ověřila: …………………………………… 

 Marika Húsková  Helena Pavlovcová 


