Článek I.

Stanovy spolku Juniperia

Článek II. Úvodní ustanovení
II.1. Název spolku je:
Juniperia, z.s.
II.2. Sídlo spolku je:
Senovážné náměstí 1736
370 01 České Budějovice
Česká republika
II.3. Spolek Juniperia, z.s. je jedním z právních nástupců spolku DAPHNE ČR – Institut aplikované
ekologie, IČ 26648881, v souladu s § 288 občanského zákoníku.

Článek III. Účel a činnost
III.1. Účelem spolku Juniperia, z.s. je komplexně podporovat biodiverzitu a ekologické funkce
v souladu s využíváním krajiny. Tato podpora je postavena především spolupráci s klíčovými aktéry
využívání krajiny, ale též na zvyšování všeobecného povědomí o této problematice a na vlastní péči o
krajinu.
III.2.

Spolek vyvíjí hlavní činnost, která je určena výhradně k naplňování výše uvedeného účelu.
a) Hlavní činnost zahrnuje zejména:
i. Poradenský a konzultační servis
ii. Činnost v oblasti odborného vzdělávání
iii. Osvětové a popularizační aktivity
iv. Publikační a mediální činnost
v. Aplikovaný výzkum a vědecká činnost
vi. Přispívání k tvorbě relevantních politik a opatření
vii. Expertní a koncepční činnost
viii. Vlastní realizace opatření v krajině
b) Zdroji finančních prostředků pro hlavní činnost jsou zejména:
i. Dotace z veřejných i soukromých zdrojů
ii. Výnosy z vedlejší hospodářské činnosti spolku
iii. Dary

III.3. Kromě hlavní činnosti provozuje spolek vedlejší hospodářskou činnost. Ta je určena pro
tvorbu finančních prostředků na podporu hlavní činnosti a zajištění chodu spolku. Vedlejší
hospodářská činnost zahrnuje především komerční odborné služby.

Článek IV. Členství
IV.1. Smyslem členství ve spolku je podílet se na naplňování jeho účelu aktivním a dlouhodobým
zapojením do hlavní činnosti spolku a sdílením zodpovědnosti za chod spolku.
IV.2.

Členy spolku mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let.

IV.3. Přijetí za člena spolku vzniká dnem rozhodnutí členské schůze. Uchazeč o členství musí
předem předložit vyplněnou přihlášku v papírové podobě. Členská schůze si může před rozhodnutím
vyžádat doplňující informace týkající se zejména uchazečova zájmu o naplňování účelu spolku a
zapojení do hlavní činnosti.
IV.4.

Členství ve spolku zaniká:
a) Písemným oznámením člena o ukončení členství, v papírové nebo elektronické podobě.
b) Úmrtím člena.
c) Vyloučením člena rozhodnutím statutárního orgánu spolku.

IV.5.

Člen spolku má právo:
a) Být informován o veškerých činnostech, záležitostech a rozhodnutích spolku.
b) Být volen do orgánů spolku.

IV.6.

Člen spolku má povinnost:
a) Aktivně přispívat k naplňování účelu spolku.
b) Průběžně se zapojovat do hlavní činnosti spolku.
c) Účastnit se jednání a rozhodování orgánů spolku, jichž je členem.

IV.7.

Spolek vede seznam členů následujícím způsobem:
a) Seznam je veden v papírové podobě a uložen v sídle spolku.
b) Spolek vede jeden seznam po celou dobu své působnosti. Pro každého člena je uvedeno
jméno, rodné číslo, datum vzniku členství a případně datum zániku členství.
c) Záznamy do seznamu provádí statutární orgán.
d) Aktuální jména členů ze seznamu jsou uvedena na www stránkách spolku a ve výročních
zprávách spolku.

Článek V. Členská schůze
V.1.

Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

V.2.

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

V.3.

Zasedání členské schůze se odehrává nejméně jedenkrát do roka. Má následující náležitosti:
a) Forma zasedání je osobní setkání nebo online jednání.

b) Zasedání svolává statutární orgán v předstihu nejméně 7 kalendářních dnů. V pozvánce
k zasedání uvede formu zasedání, datum a čas zahájení, identifikaci místa resp. online
prostředku a pořad zasedání.
c) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
d) Náležitosti zasedání neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku (§248 – 254).
V.4.

Členská schůze rozhoduje o následujících záležitostech:
a) Přijetí nových členů do spolku
b) Volba a odvolání členů výkonného výboru
c) Změna stanov spolku
d) Zrušení či transformace spolku

Článek VI. Výkonný výbor
VI.1. Výkonný výbor je orgán zodpovědný za celkové fungování spolku a jeho zastupování
navenek. Zejména koordinuje naplňování účelu spolku, řídí hospodaření spolku, rozvíjí a řídí jeho
hlavní i vedlejší činnost.
VI.2.

Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku.

VI.3. Výkonný výbor spolku je dvoučlenný. Členem výkonného výboru se může stát pouze člen
spolku.
VI.4.

Členství ve výkonném výboru vzniká zvolením členskou schůzí.

VI.5.

Členství ve výkonném výboru zaniká:
a) Vzdáním se funkce ve výkonném výboru.
b) Zánikem členství ve spolku.
c) Odvoláním členskou schůzí.

VI.6. Do pravomoci výkonného výboru patří veškeré záležitosti nepřidělené těmito stanovami
členské schůzi. Výkonný výbor je oprávněn vydávat závazné vnitřní dokumenty upravující fungování
spolku i samotného výboru.

Článek VII. Sympatizantství
VII.1. Smyslem sympatizantství je vyjádřit blízkost zájmů a odborného zaměření mezi spolkem a
sympatizantem, získávat podněty k činnosti spolku a rozvíjet spolupráci.
VII.2.

Sympatizant není členem spolku.

VII.3. Sympatizantství vzniká vzájemným odsouhlasením (libovolným způsobem) zájmu o
sympatizantství mezi statutárním orgánem spolku a příslušnou osobou.

VII.4. Sympatizantství není spojeno se specifickými právy ani povinnostmi. Spolek i sympatizanti
udržují vzájemnou komunikaci a rozvíjejí spolupráci tak, aby naplnili smysl sympatizantství.

