
Stanovy spolku
Zeměloď

1.# Přijetí stanov

1.1! Valná hromada sdružení Zeměloď se dne 15. 12. 2016 usnesla přijmout stanovy 
odpovídající nově platné právní úpravě.

1.2! Stanovy vstupují v platnost a účinnost dnem jejich přijetí touto valnou hromadou.
1.3! Přijetím těchto stanov zaniká platnost stanov sdružení Zeměloď přijatých dne 14. 6. 

2011.
1.4! Přijetím těchto stanov se potvrzuje právní kontinuita mezi sdružením Zeměloď a 

spolkem Zeměloď jako jedné a té samé právnické osoby.

2.# Název a sídlo spolku

2.1! Názvem spolku je „ZEMĚLOĎ“. Užívá se ve spojení „Zeměloď, spolek“, stejně jako 
„Spolek Zeměloď“.

2.2! Sídlo spolku je na adrese Na Míčánce 1765/12, 160 00, Praha 6.
2.3! Spolku bylo 30. 6. 2011 přiděleno IČO 22883924.

3.# Účel spolku

3.1! Hlavním účelem spolku je:
3.1.1! propagace a podpora udržitelného bydlení
3.1.2! osvětová činnost týkající se udržitelného bydlení
3.1.3! shromažďování prostředků a vytváření materiálního zázemí pro činnosti uvedené 

v bodech 1 a 2
3.1.4! činnosti a aktivity doplňující činnosti a aktivity uvedené v bodech 1 až 3, jako např. 

překlady souvisejících dokumentů, publikací a dalších textů, organizace či podpora 
vzdělávacích a propagačních akcí, autorské tvorby apod.

3.2! Valná hromada může rozhodnout o dočasném či trvalém rozšíření účelu spolku.

4.# Členství

4.1! Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče.

4.2! Členem může být fyzická i právnická osoba.

4.3! Členství zaniká:
4.3.1! vystoupením učiněným písemnou formou a jeho doručením předsedovi spolku, dnem 

doručení členství zaniká
4.3.2! vyloučením, o němž rozhodne valná hromada
4.3.3! smrtí či zánikem člena
4.3.4! zánikem spolku v souladu s dokumentem uzavírajícím činnost spolku
4.3.5! při každém ukončení členství bude do 3 měsíců provedeno vypořádání vztahů mezi 

spolkem a končícím členem.
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4.4! Vstupem do spolku se člen zavazuje plnit následující povinnosti a je mu přiznáno 
užívat v dalších odstavcích diferencovaných práv:

4.4.1! obecná práva člena:
-! účastnit se valné hromady a hlasovat na ní s hlasem podle čl. 4.5 těchto stanov
-! být volen do orgánů sdružení podle čl. 4.5 těchto stanov
-! podávat návrhy týkající se činnosti spolku a podílet se na jejich realizaci
-! vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů
-! být informován o veškerých činnostech spolku a podílet se na nich
-! využívat všech výhod plynoucích z členství ve spolku

4.4.2! obecné povinnosti člena:
-! dodržovat stanovy spolku a řídit se jimi
-! plnit usnesení valné hromady a výkonného výboru a řídit se přijatými opatřeními
-! plnit řádně a včas dobrovolně přijaté povinnosti
-! platit řádně a včas členské příspěvky
-! aktivně hájit zájmy  spolku a zdržet se činností, které by  činnosti a snahy  spolku 

mařily
-! dodržovat přijatý status a interní dohody spolku
-! účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4.5! Druhy členství, diferenciace některých práv a povinností a jejich postavení ve spolku
4.5.1! člen zakladatel, kterému vedle obecných práv a povinností podle čl. 4.4 příslušejí

-! právo veta proti usnesení či jinému rozhodnutí výkonného výboru
-! právo veta proti usnesení či jinému rozhodnutí valné hromady, pokud je souhlasně 

uplatní minimálně dva ze zakládajících členů
-! výlučné právo nakládat s  chráněnými známkami Zeměloď, číslo zápisu 328245, 

Zeměnka, číslo zápisu 336870, Earthship, číslo zápisu 328244, Earhship Biotecture, 
číslo zápisu 328244  a s jejím použitím ve vzájemné dohodě všech zakládajících členů

-! povinnost dohledu nad vytvářením dobrého jména spolku
-! povinnost dohledu nad hospodařením spolku.

4.5.2! člen, kterému příslušejí obecná práva a obecné povinnosti podle čl.. 4.4.
4.5.3! čestný člen, kterému příslušejí obecná práva podle odst. 4.4.1, vyjma práva hlasovat 

na valné hromadě, a povinnosti, které na sebe dobrovolně vezme.

5.# Statutární orgán a další orgány spolku

5.1! Statutárním orgánem spolku je starosta. Prvotním starostou spolku podle těchto stanov 
se určuje paní Margarita Manev.

5.2! Dalšími orgány spolku jsou:
-! valná hromada
-! výkonný výbor
-! komise

6.# Valná hromada

6.1! Valná hromada je nejvyšší orgán spolku, který rozhoduje výlučně o:
-! stanovách a jejich změnách
-! volbě výkonného výboru a starosty
-! zřízení komisí a jejich statutu
-! schvaluje roční rozpočet spolku
-! přijímá rozpočtová opatření, nepřenese-li tuto pravomoc pro jednotlivé případy na 

výkonný výbor
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-! schvaluje roční účetní závěrku a uzavírá plnění ročního rozpočtu spolku
-! založení pobočného spolku jako autonomní, nikoli však samostatné součásti spolku
-! rozhoduje o zrušení spolku či o jeho sloučení
-! záležitostech, které si k rozhodnutí vymíní.

6.2! Valná hromada
-! je svolávána rozhodnutím výkonného výboru, v  případech zvláštního zřetele 

hodných starostou
-! rozhoduje hlasováním přítomných členů, za přítomné se počítají i členové ověřitelně 

on-line přihlášení v době konání valné hromady elektronickými cestami
-! je usnášeníschopná, je-li přítomno více než 50 % členů a minimálně dva členové 

zakládající
-! v  běžných záležitostech rozhoduje valná hromada hlasy  většiny  přítomných, 

souhlasí-li minimálně dva ze zakládajících členů
-! o změnách stanov  a o zrušení či sloučení spolku rozhoduje valná hromada 

dvoutřetinovou většinou všech plnoletých členů a členů, jimiž jsou právnické osoby, 
souhlasí-li minimálně dva ze zakládajících členů.

-! se svolává na minimálně desátý den od zaslání pozvánky.

7.# Výkonný výbor

7.1! Výkonný výbor
-! tvoří starosta a dva členové volení valnou hromadou
-! členy  výkonného výboru mohou být pouze řádní plnoletí členové nebo zakládající 
členové spolku

-! pokud je členem výkonného výboru zvolena právnická osoba, zastupuje ji její 
zmocněnec, který  však musí být valné hromadě znám před uskutečněním jeho volby. 
Po dobu volebního období nemůže být vyměněn.

-! volební období členů výkonného výboru je tříleté
-! rozhoduje prostou většinou členů výkonného výboru, zakládající členové mohou ve 

lhůtě tří dnů uplatnit proti takovému rozhodnutí právo veta podle odst. 4.5.1.

7.2! Výkonný výbor
-! zajišťuje plnění rozhodnutí valné hromady
-! řídí činnost komisí zřízených valnou hromadou
-! kontroluje plnění rozpočtu spolku a navrhuje valné hromadě přijetí rozpočtových a 

dalších opatření
-! připravuje program valné hromady a svolává ji
-! schází se podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka a to na podnět starosty, příp. 

některého z jeho členů
-! vydává statut spolku, který upravuje obecnou činnost spolku
-! operativně řídí ostatní činnosti spolku.

8.# Starosta

8.1! Starosta je statutárním orgánem spolku, zastupuje jej navenek a jedná jeho jménem ve 
všech věcech.

8.2! Starosta je volen valnou hromadou, může jím být zvolen pouze řádný plnoletý člen 
nebo zakládající člen spolku. Starostou nemůže být volen člen, který je právnickou 
osobou.
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8.3! Starosta je volen na tříleté volební období současně s dalšími členy výkonného výboru.

8.4! Nemůže-li starosta z jakéhokoliv důvodu vykonávat svou funkci a nezmocní-li z toho 
důvodu svým zastupováním jiného člena výkonného výboru, zvolí výkonný výbor ze 
svého středu starostova zástupce na dobu do svolání nejbližší valné hromady.

8.5! Starosta provádí rozhodnutí výkonného výboru, řídí činnost spolku v souladu se 
stanovami, přijatým statusem, rozpočtem a dalšími opatřeními a v rámci přijatých 
rozhodnutí valné hromady a výkonného výboru.

8.6! Starosta svolává jednání výkonného výboru, připravuje pro něj program a podklady a 
předkládá mu zprávu o své činnosti za období od posledního jednání výkonného 
výboru.

9.# Zásady hospodaření spolku

9.1 ! Majetek spolku tvoří příspěvky a dary členů, ostatní dary, granty, dotace a výnosy 
hospodářské, autorské, příp. další výdělečné činnosti spolku.

9.2! Majetek spolku je používán zásadně podle rozpočtů a rozpočtových opatření spolku, 
příp. v souladu s příslušnými ustanoveními statusu spolku.

9.3! Za řádné hospodaření zodpovídá starosta spolku, zpráva o jeho činnosti v rámci 
hospodaření spolku je povinnou součástí jeho zprávy o činnosti, kterou předkládá na 
každé jednání výkonnému výboru, výroční zpráva výkonného výboru povinně obsahuje 
kapitolu o hospodaření spolku za uplynulý hospodářský rok.

9.4! Kontrolu hospodaření spolku provádějí průběžně zakládající členové, kteří též ověří 
kapitolu výroční zprávy o hospodaření spolku za uplynulý rok.

10.# Zánik spolku

10.1! Spolek zaniká likvidací nebo sloučením s jiným subjektem za podmínek generální 
sukcese.

10.2! Likvidace i sloučení spolku se řídí příslušnými ustanoveními příslušných zákonů.

11.# Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 15. 12. 2016.

Starostka! ! ! ! ! ! Předsedající valné hromadě

Margarita Manev ! ! ! ! !
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