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Stanovy spolku Rokytka žije, z. s. 

 

I. Obecná ustanovení 

1. Rokytka žije, z. s. (dále jen „spolek“) je dobrovolné nezávislé občanské sdružení založené za účelem naplňování 

společného zájmu členů spolku. 

2. Sídlem spolku je MČ Praha 9. Spolek vykonává svou činnost na území České republiky. 

 

II. Účel a činnost spolku 

1. Hlavním posláním spolku je ochrana životního prostředí a podpora kvalitního komunitního života a rozvoje území 

v souladu s potřebami obyvatel na území Prahy 9, primárně v okolí ulic Kolbenova a Poděbradská na obou březích 

říčky Rokytky, konkrétně např. 

a. ochrana přírody a krajiny území se zaměřením na kvalitu životního prostředí, ochranu zeleně a péči o ni 

b. ochrana práv a zájmů obyvatel výše zmíněného území a prosazování jejích zájmů jak na úrovni MČ Prahy 9, tak 

v rámci Hl. m. Prahy 

c. prosazování podmínek pro trvale udržitelný a harmonický urbanistický rozvoj území v souladu s moderními 

principy a s ohledem na změny klimatu 

d. posilování role veřejnosti při rozhodování, zejména v otázkách kvality života, územního rozvoje, dopravy, 

dostupnosti služeb apod. 

e. prosazování ekologických a krajinně-estetických hledisek při rehabilitaci území poškozených nešetrnou 

průmyslovou, stavební či jinou činností  

f. prosazování adekvátní občanské vybavenosti a veřejných prostorů s ohledem na demografický vývoj a zajištění 

stávajících i nově vznikajících potřeb  

g. posilování lokálních vazeb s cílem rozvíjet dobré sousedské vztahy včetně integrace cizinců 

h. posilování zájmu obyvatel o rozvoj obce a jejich aktivního přístupu k tématům týkajících se lokality, Prahy 9 i 

okolních navazujících oblastí 

i. organizace a pořádání kulturních, společenských, sportovních a zájmových akcí se zaměřením na posílení místní 

komunity a vytváření dobré atmosféry v lokalitě 

j. podpora dětí a mládeže v lokalitě a respekt k jejich názorům a postojům směrem k čtvrti a jejímu rozvoji, 

podpora a rozvoj kvality trávení volného času dětí i dospělých 

k. Podpora znevýhodněných skupin, jejich zapojování do aktivního života v oblasti a posilování sousedské výpomoci 

 

2. Formami činnosti spolku jsou zejména 

a. výměna informací a názorů na rozvoj lokality a ochranu přírody a krajiny a jejich sdílení s obyvateli čtvrti 

b. spolupráce a aktivní komunikace s orgány MČ Praha 9, Magistrátu Hl. m. Prahy, státní správy a dalšími 

relevantními subjekty 

c. organizování akcí a kampaní na ochranu přírody a krajiny, práv a zájmů obyvatel a smysluplného rozvoje území 

d. účast ve správních a jiných řízeních týkajících se zájmů obyvatel, ochrany přírody a krajiny a smysluplného rozvoje 

lokality 

e. organizace akcí rozvíjejících aktivní přístup obyvatel na místní úrovni, dobré sousedské vztahy a pozitivní 

atmosféru v lokalitě 

f. organizace aktivit pro obyvatele lokality včetně dětí a mládeže s cílem podpořit aktivní a smysluplné využití 

volného času včetně integrace znevýhodněných skupin  

 

3. Spolek provozuje nevýdělečnou činnost. Pro zajišťování své hlavní činnosti však může provozovat vedlejší 

hospodářskou činnost.  

 

III. Vedlejší činnost spolku 

1. Spolek může též vyvíjet hospodářskou činnost jako činnost vedlejší, směřující k podpoře hlavní činnosti nebo 

hospodárnému využití výsledků této činnosti ve prospěch spolku. Spolek může v zájmu získání prostředků pro rozvoj 
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vlastní činnosti vstupovat do právnických osob či je zakládat. Vytvořený zisk může být použit pouze pro spolkovou 

činnost včetně správy spolku. 

 

IV. Členství 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. 

2. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. 

3. O přijetí za člena rozhoduje výbor spolku na základě písemně podané přihlášky. Přesnou proceduru přijetí a náležitosti 

přihlášky stanoví výbor spolku vnitřním předpisem. 

4. Seznam členů spolku vede pověřený člen výboru spolku. Seznam členů spolku je neveřejný. 

5. Členství ve spolku zaniká 

a. oznámením člena o vystoupení předsedovi spolku nebo pověřenému členovi výboru spolku 

b. úmrtím člena či zánikem právnické osoby, která je členem spolku 

c. zánikem spolku 

d. rozhodnutím výboru spolku v případě 

i. neplnění stanovených povinností, porušení stanov a zásad spolku 

ii. nezaplacení členského příspěvku, pokud byl stanoven 

iii. že se člen bez závažného důvodu dvakrát nezúčastní zasedání členské schůze 

 

V. Práva a povinnosti členů 

1. Člen spolku má právo 

a. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním 

b. volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů 

c. podílet se na činnosti spolku a účastnit se jeho aktivit 

d. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku 

e. být informován o činnosti spolku  

 

2. Člen spolku má povinnost 

a. dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku včetně usnesení členské schůze a dalších orgánů spolku 

b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku a jeho poslání 

c. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu 

se zájmy spolku 

d. účastnit se členské schůze spolku či se řádně omluvit 

e. včas uhradit členský příspěvek, pokud byl stanoven 

 

VI. Podporovatel spolku 

1. Kromě řádných členů se činnosti spolku mohou účastnit i podporovatelé spolku (dále „podporovatel“). 

2. Podporovatelem se může stát fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba, které podporují cíle a činnosti spolku a přejí 

si, aby spolek zastupoval i její zájmy, ale nechtějí se stát členem se všemi jeho právy a povinnostmi. 

3. Žádost o udělení statusu podporovatele zasílá fyzická či právnická osoba výboru spolku, který o jeho udělení rozhodne. 

Přesnou proceduru přijetí a náležitosti přihlášky stanoví výbor spolku vnitřním předpisem. 

4. Osoba pozbývá statusu podporovatele na základě 

a. oznámení podporovatele o ukončení podpory spolku 

b. rozhodnutí výboru spolku z důvodu poškozování dobrého jména spolku, jednání proti zájmům spolku, ve 

výjimečných případech i bez udání důvodu. 

5. Podporovatel má právo 

a. být informován o činnosti spolku 

b. předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti a aktivitám spolku 

c. účastnit se těch aktivit spolku, o kterých výbor spolku rozhodne, že jsou určeny podporovatelům 

6. Podporovatel má povinnost 

a. nepoškozovat spolek svým jednáním 

b. chránit a zachovávat dobré jméno spolku 
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7. Podporovatel se nepodílí na správě spolku a nemá hlasovací právo. Členské schůze se může účastnit jako pozorovatel, 

pokud ho k tomu některý z orgánů spolku vyzve. 

8. Podporovatel může podporovat činnost spolku pravidelnými příspěvky nebo finančními dary určenými k zajištění 

hlavní činnosti spolku. 

9. Seznam podporovatelů vede pověřený člen výboru spolku. Seznam podporovatelů je neveřejný. 

 

VII. Orgány Spolku 

1. Orgány spolku jsou 

a. členská schůze  

b. výbor spolku  

 

VIII. Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku a tvoří ji všichni členové spolku. 

2. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však jednou v každém kalendářním roce. Zasedání je také 

možné svolat na základě podnětu alespoň třetiny členů spolku. Den, čas a místo konání členské schůze musí být 

členům oznámeno nejméně 15 dní před dnem konání, a to formou e-mailové komunikace. 

3. Členská schůze 

a. schvaluje stanovy a jejich změny 

b. určuje hlavní zaměření činnosti spolku 

c. volí a odvolává členy výboru spolku a jednoho náhradníka 

d. schvaluje zprávu o činnosti a výsledky hospodaření za uplynulý kalendářní rok 

e. rozhoduje o zrušení spolku 

4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50 % všech členů spolku. Jestliže se přes opakované 

nejméně dvojí svolání nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci dočasně výbor spolku. 

5. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování, každý člen má jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje 

nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.  

6. O zrušení spolku musí rozhodnout alespoň dvě třetiny všech členů spolku. V případě, že se k otázce zrušení spolku i 

přes opakované nejméně dvojí svolání nesejde usnášeníschopná členská schůze, rozhodnutí o zrušení spolku přijímá 

výbor dvou třetinovou většinou. 

 

IX. Výbor spolku 

1. Výbor spolku (dále jen „výbor“) je vícečlenným statutárním orgánem spolku.  

2. Výbor je kolektivním orgánem a tvoří ho minimálně tři členové.  

3. Členem výboru může být zvolen pouze člen spolku.  

4. Výbor je volen členskou schůzí na období 5 let. 

5. Prvními členy výboru se automaticky stávají zakládající členové, kterým vzniká členství ke dni zápisu spolku do 

spolkového rejstříku. 

6. Výbor volí ze svého středu předsedu výboru a pověřuje další členy činnostmi souvisejícími s činností a správou spolku. 

7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina jeho členů. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných členů. 

Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru. 

8. Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však 1x za každé 3 měsíce. Jednání výboru svolává předseda výboru dle 

vlastního uvážení nebo na základě žádosti člena výboru. Jednání výboru může proběhnout jak fyzicky, tak za použití 

videokonference. 

9. Výbor zejména 

a. vede celoroční agendu spolku a koordinuje jeho činnost 

b. pořádá a organizuje jednotlivé akce spolku 

c. pověřuje členy spolku výkonem konkrétních činností ve prospěch spolku 

d. řeší připomínky a podněty členů a podporovatelů spolku 

e. schvaluje vnitřní předpisy spolku; 

f. svolává členskou schůzi a připravuje podklady pro její zasedání 

g. rozhoduje o přijetí za člena, o udělení statusu podporovatele, o vyloučení člena a o pozbytí statusu 

podporovatele dle příslušných ustanovení těchto stanov 
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h. vede seznam členů a podporovatelů spolku; 

i. rozhoduje o vzniku případné povinnosti platit členské příspěvky a o jejich výši 

j. odpovídá za plnění zákonných povinností spolku, a to zejména směrem k rejstříkovému soudu a dalším orgánům 

veřejné správy 

k. odpovídá za hospodaření s finančními prostředky spolku a za vedení účetní evidence 

l. rozhoduje o přijetí a propuštění případných zaměstnanců spolku, a to vše v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů. 

m. vykonává další činnosti, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze 

10. Členství ve výboru zaniká 

a. uplynutím funkčního období, pokud členská schůze nerozhodne o jeho dočasném prodloužení 

b. odstoupením z funkce dotyčného člena. Funkce člena výboru v tomto případě zanikne po uplynutí 2 měsíců od 

doručení takové rezignace zbylým členům výboru 

c. úmrtím 

d. odvoláním členskou schůzí pro opakované neplnění povinností člena výboru nebo závažné porušení stanov či 

poškození dobrého jména spolku, a to na základě návrhu člena výboru nebo jedné třetiny členů spolku  

11. Člen výboru není oprávněn odstoupit z funkce dle ustanovení čl. IX odst. 10 písm. b) stanov v době, kdy je to pro 

spolek nevhodné. 

12. V případě, že zánikem členství ve výboru klesne počet členů výboru pod 3, ujímá se funkce člena výboru náhradník 

zvolený dle čl. VIII odst. 3 písm. c) do doby, než členská schůze zvolí nového člena výboru. 

13. Spolek zastupuje navenek kterýkoliv člen výboru samostatně. 

14. K plněním přesahujících hodnotu 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) zavazuje spolek vždy jeden člen výboru 

společně s předsedou výboru.  

15. V případě, že by opakující se plnění v hodnotě do 10. 000 Kč překročily u jednoho člena částku 50. 000,- Kč (slovy: 

padesát tisíc korun českých) za 6 po sobě jdoucích měsíců, má tento člen výboru za povinnost o takové skutečnosti 

informovat ostatní členy výboru. 

16. Člen výboru může udělit plnou moc k zastupování spolku další osobě. 

 

X. Hlasování „per rollam“ 

1. Hlasování „per rollam“ mohou využít všechny orgány spolku. O hlasování „per rollam“ členské schůze rozhoduje výbor, 

o hlasování „per rollam“ výboru rozhoduje předseda spolku. Hlasování „per rollam“ není možné použít ve věci 

přeměny či zániku spolku. 

2. Hlasování „per rollam“ probíhá formou e-mailu. V předmětu zprávy musí být uveden text „hlasování per rollam“. 

Zprávu zasílá předseda či pověřený člen výboru. Zpráva musí obsahovat 

a. návrh usnesení, o jehož přijetí se rozhoduje 

b. odůvodnění, proč je třeba rozhodnutí přijmout, včetně případných příloh 

c. uvedení konkrétního data a času, do kterého je možné hlasovat 

d. způsob hlasování 

3. Lhůta pro hlasování musí činit nejméně 5 dní od odeslání zprávy specifikované v článku X odst. 2. Rozhoduje se 

prostou většinou doručených odpovědí. Pověřená osoba zpracuje zápis o výsledku hlasování a odešle jej bez 

zbytečného odkladu všem, kteří měli právo se hlasování „per rollam“ účastnit. 

 

XI. Hospodaření spolku 

1. Zdroje příjmů spolku jsou zejména 

a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob 

b. dotace, granty, státní příspěvky 

c. členské příspěvky a příspěvky podporovatelů spolku, pokud jsou stanoveny 

d. příjmy z vlastní hospodářské činnosti vykonávané jako vedlejší činnost spolku 

e. výnosy z majetku Spolku 

f. ostatní příjmy 

2. Finanční prostředky slouží k naplňování cílů spolku. Prostředky je dále možné použít k úhradě nákladů na správu 

spolku. 

3. Spolek může nabývat do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem naplňování cílů spolku. 
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4. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření. 

Výbor spolku může pověřit správou hospodaření jinou osobu.  

5. Další zásady hospodaření s majetkem spolku se v případě potřeby stanoví vnitřními předpisy spolku. 

6. Spolek je neziskovou organizací. 

 

XII. Zrušení a likvidace spolku  

1. Spolek se zruší, usnese-li se o zrušení spolku členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku. V 

případě, že se k otázce zrušení spolku i přes opakované nejméně dvojí svolání nesejde usnášeníschopná členská 

schůze, rozhodnutí o zrušení spolku přijímá výbor dvou třetinovou většinou. 

2. Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. 

3. O majetku (likvidační podstatě) musí být rozhodnuto výhradně v souladu se zaměřením spolku a ve shodě s 

případnými smlouvami uzavřenými mezi spolkem a orgány státní správy, místní samosprávy nebo s významnými 

sponzory spolku a dárci. 

4. Nebude-li z obecně závazných právních předpisů či stanov vyplývat něco jiného, může být po uhrazení případných 

dluhů v krajním případě majetek spolku tvořící likvidační zůstatek rozdělen mezi zbývající členy spolku.  

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem, v němž došlo k jejich schválení zakládajícími členy spolku. 

2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena 

platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov. 

3. Skutečnosti neupravené těmito stanovami se v plném rozsahu řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatními 

obecně závaznými právními předpisy.  

 

 

V Praze dne 10.12.2021 

 

 

 

 

____________________________________ 

Lukáš Příbramský, předseda výboru 

 

 

 

 

____________________________________ 

Lucie Hanzlíčková, člen výboru 

 

 

 

 

____________________________________ 

Eva Vodňanská, člen výboru 


