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STANOVY 
Eko-info centrum Ostrava z.s. 

 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

Název spolku: Eko-info centrum Ostrava z.s. 
zkráceně: “EICO” 
(dále jen “spolek”) 
Sídlo: Ostrava 
IČ: 69610720 
Spolek je zapsán u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 4563. 
 

Čl. II 
Právní postavení spolku 

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. 
2. Spolek je právnickou osobou, která jedná a vystupuje svým jménem. 
3.   Spolek je založen na dobu neurčitou. 

Čl. III 
Účel spolku 

1. Účel spolku: 
a) Rozvíjet a rozšiřovat znalosti, zkušenosti a spolupráci v oblasti osvětově-výchovné a informační.  
b) Iniciovat a podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi širokou veřejností, zástupci veřejné 

správy, podnikové, podnikatelské, akademické a nevládní sféry. 

V oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje: 
c) Zvyšovat ekologické povědomí široké veřejnosti programy a aktivitami orientovanými na přístup 

veřejnosti k informacím o životním prostředí a zapojení veřejnosti do rozhodování o záležitostech 
životního prostředí. 

d) Poskytovat informace a metodickou pomoc odborné i široké veřejnosti v oblasti ochrany životního 
prostředí a udržitelného rozvoje. 

e) Nezávisle a objektivně podporovat rozhodovací proces při řešení problémů životního prostředí 
a udržitelného rozvoje. 

V oblasti sociálního poradenství a komunitní práce: 
f) Podporovat rozvoj organizací poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a 

skupinám osob ohrožených sociální exkluzí.  
g) Rozvíjet a poskytovat poradenství a vzdělávací činnost s dopadem na sociální začlenění znevýhodněných 

skupin obyvatel a skupin osob ohrožených sociální exkluzí na trh práce. 
h) Rozvíjet a realizovat programy zaměřené na podporu rodiny, osob pečujících o dítě a mládež 

ze znevýhodněného sociálního prostředí. 
i) Rozvíjet a poskytovat poradenství a vzdělávací činnost v oblasti rovných příležitostí. 
j) Podporovat rozvoj, spolupráci a síťování neziskových organizací. 
 

2. Účel spolku bude naplněn:  
a) publikační a osvětovou činností; 
b) rozvojem a realizací programů pro vzdělávání školitelů; 
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c) rozvojem a realizací vzdělávacích kurzů, seminářů, workshopů a konferencí; 
d) rozvojem a realizací volnočasových aktivit dětí a rodičů s dětmi; 
e) rozvojem a realizací ekologických výukových programů pro školy všech stupňů; 
f) poskytováním poradenských služeb široké i odborné veřejnosti; 
g) zpracováním výzkumných projektů, odborných analýz, studií, stanovisek a expertíz; 
h) prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, komunitními a sociálními projekty, 

a to v souladu s principy udržitelného rozvoje a s principem rovných příležitostí. 
 

3. Spolek může v souladu s obecně platnými právními předpisy vyvíjet vedlejší hospodářskou a obchodní 
činnost k zajištění potřeb svých členů, případně k zajištění finančních prostředků pro svoji vlastní činnost. 
Hospodářská nebo obchodní činnost nesmí být v rozporu s účelem spolku.  

Čl. IV 
Členství 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a 
účelem spolku. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného 
zástupce. 

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě přihlášky výbor spolku. 
3. Členství může být odepřeno na základě rozhodnutí výboru spolku. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání 

možné.  
4. Dokladem členství je zápis o přijetí, vydané výborem spolku. 
5. Zánik členství: 

a) vystoupením člena písemným oznámením; 
b) úmrtím člena; 
c) u právnické osoby jejím zrušením; 
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady z důvodu závažného porušení povinnosti 

vyplývající z členství ve spolku; 
e) zánikem spolku. 

Čl. V 
Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména: 
a) podílet se na činnosti spolku; 
b) volit a být volen do orgánů spolku; 
c) účastnit se valné hromady; 
d) obracet se na orgány spolku s podněty a návrhy a žádat o jejich vyjádření.  

2. Člen má povinnost zejména:  
a) dodržovat stanovy spolku; 
b) aktivně se podílet na plnění účelu spolku; 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku; 
d) chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku 
e) jednat v souladu s účelem spolku; 
f) jednat v souladu s obecně platnými právními předpisy a obecně uznávanými etickými normami a 

dobrými mravy. 
3. Členství ve spolku je bez členských příspěvků. 

Čl. VI 
Orgány spolku 

1. Orgány spolku jsou: 
a) valná hromada; 
b) výbor; 
c) předseda a místopředseda spolku. 
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Čl. VII 
Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. 
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, 

když o to písemně požádá nejméně třetina členů spolku. 
4. Valná hromada zejména:  

a) rozhoduje o změnách stanov spolku; 
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku 

hospodaření spolku; 
c) volí na dobu neurčitou členy výboru; 
d) pověřuje výbor volbou předsedy a místopředsedy spolku; 
e) hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů; 
f) rozhoduje o zrušení členství ve spolku; 
g) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 
 

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů 
spolku je všeobecné a rovné. O změně stanov spolku a o zrušení spolku s jeho likvidací nebo o jeho přeměně 
rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční 
většinou přítomných členů. 

Čl. VIII 
Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který se ze své činnosti odpovídá valné hromadě. 
2. Výbor má nejméně 3 členy. 
3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 2x ročně.  
5. Výbor zejména:  

a) volí na dobu neurčitou ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku; 
b) koordinuje činnost spolku; 
c) svolává valnou hromadu; 
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady; 
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku. 

6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
7. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
8. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná valná 

hromada, přebírá její pravomoci výbor. 
   
 

Čl. IX 
Předseda a místopředseda spolku 

1. Předseda a místopředseda spolku jsou statutárním orgánem spolku. 
2. Předseda a místopředseda spolku zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem. Předseda i místopředseda 

spolku jednají jménem spolku samostatně. 
3. Předseda a místopředseda spolku jsou oprávněni za něj jednat ve všech věcech, zejména pak jsou oprávněni 

rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat 
zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. 
Za spolek může jednat rovněž předsedou nebo místopředsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 
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Čl. X 
Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 
2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob; 
b) výnosy majetku; 
c) příjmy z činností při naplňování účelu spolku; 
d) dotace a granty; 
e) veřejné sbírky; 
f) příspěvky z veřejných rozpočtů. 

3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, 
včetně finanční uzávěrky. 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 

Čl. XI 
Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 
a) rozpuštěním, rozdělením nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady; 
b) pravomocným rozhodnutím soudu podle §268 zákona č. 89/2012 Sb. 

2. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí valné hromady 
neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.  

Čl. XII 
Působnost a místní příslušnost spolku 

1. Spolek vytváří pobočné spolky jako místní organizační jednotky. Pobočné spolky nemají samostatné řídící 
orgány a podléhají řídícím orgánům celého spolku.  

2. Pobočné spolky jsou zřízeny na adresách: 
Havlíčkova 818, 742 83 Klimkovice 
Kpt. Jaroše 489, 742 45 Fulnek 
Lubno 138, 739 11 Frýdlant n. O. 

3. Spolek jako celek je ve smyslu § 70 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny místně příslušný na 
území celé České republiky. 

Čl. XIII 
Závěrečná ustanovení 

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy, kultury, 
politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují účel spolku. Při jmenování přebírají jmenovací listinu 
čestného člena spolku. 

2. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.  
3. Spolek má právo se v souladu s účelem své činnosti obracet na státní orgány s peticemi. 
4.   Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména 

zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 
4. Změna stanov byla schválena na jednání Valné hromady Eko-info centrum Ostrava z.s. dne 15. září 2015. 

Toto úplné znění upravených stanov plně nahrazuje stanovy Eko-info centrum Ostrava z.s, ze dne 9. ledna 
2006. 

 
Účinnost od 1. října 2015 

Ing. Ivana Mariánková 
Předsedkyně Eko-info centrum z.s. 


