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Stanovy spolku 

Hnutí DUHA ‒ Friends of the Earth Czech Republic 

 

Čl. 1 

Název, forma a sídlo 

1. Název spolku je: Hnutí DUHA ‒ Friends of the Earth Czech Republic (dále jen „spolek“). 

2. Spolek byl založen jako občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, a od 1. 1. 2014 je spolkem ve smyslu zákona č. 

89/2012, občanský zákoník. 

3. Sídlem spolku je Brno. 

Čl. 2  

Základní poslání a účely spolku 

1. Posláním Hnutí DUHA je prosazovat čisté a zdravé prostředí pro život. Chceme získávat 
veřejnost k účasti na změnách, které omezí znečištění a zajistí respekt k přírodě a její 
ochraně. Usilujeme o pestrou a činorodou občanskou společnost. V naší práci klademe důraz 
na věcnost, přesnost a poctivost. 

2. Základními účely jsou zejména: 
a. ochrana přírody a krajiny, která je hlavním posláním spolku, 

b. ochrana životního prostředí včetně ochrany zdraví a kvality života, 

c. ochrana a podpora šetrného využívání přírodních zdrojů a čisté ekonomiky, 

d. ochrana spotřebitele, 

e. ochrana kulturních hodnot, 

f. rozvoj demokracie a otevřené občanské společnosti. 

3. Hnutí DUHA je také součástí mezinárodního uskupení Friends of the Earth. Při rozhodování o 

své strategii, pravidlech, prioritách, způsobu práce i organizační struktuře bere v úvahu 

rovněž strategii, pravidla, priority, způsob práce i organizační strukturu Friends of the Earth.  

Čl. 3  

Formy činnosti spolku 

1. Hlavním nástrojem, který Hnutí DUHA používá ke své práci na celostátní úrovni, jsou 
kampaně, jež cíleně a plánovitě usilují o prosazení ekologických řešení. Při využití jiných 
prostředků tak, pokud možno, činí ve vazbě na kampaň.  

2. V případě, že je to užitečné, výhodné či vhodné, využívá rovněž dalších taktik, třeba i 
bez plánovité souvislosti s kampaní, např.:  

a. informační, vzdělávací, vědecká a osvětová činnost, 

b. odborná a publikační činnost,  

c. účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany 

přírody a krajiny, 

d. ekologická výchova, vzdělávání a osvěta, práce s dětmi a mládeží, 

e. ochrana přírodních a kulturních hodnot a zdravého životního prostředí nenásilnými a 

demokratickými prostředky.  

3. Kampaně podle svých možností a potřeb využívají také pobočné spolky. Formy práce 
ale volí i s ohledem na místní problémy a konkrétní projekty. Práce pobočných spolků by měla 
přispívat i k práci kampaní, které Hnutí DUHA vede na celostátní úrovni, a je třeba 
respektovat strategie a cíle těchto kampaní.  
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4. Spolek může po schválení Radou Hnutí DUHA vykonávat též vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání dle platných právních předpisů a oprávnění, které podle nich 

získal. Účel vedlejší hospodářské činnosti je v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném 

využití spolkového majetku. 

Čl. 4 

Organizační struktura 

1. Organizační strukturu tvoří: 

a. hlavní spolek, 

b. pobočné spolky – typ „místní skupina“, 

c. pobočné spolky – typ „organizační skupina“. 

2. Části organizační struktury podle čl. 4 písm. b) a c) (dále jen pobočné spolky) jsou pobočnými 

spolky ve smyslu § 228 občanského zákoníku a mají právní osobnost odvozenou od právní 

osobnosti hlavního spolku, kterým je Hnutí DUHA ‒ Friends of the Earth Czech Republic. 

Čl. 5  

Členství ve spolku 

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která: 

a. dosáhla věku 18 let, 

b. aktivně se účastní činnosti spolku po dobu nejméně posledních 6 měsíců nebo 

působí jako zaměstnanec spolku, 

c. projevila vůli stát se členem spolku vyplněním přihlášky. 

2. Jednotlivec může být členem více pobočných spolků.  

3. Členstvím v pobočném spolku nevzniká automaticky členství v hlavním spolku. 

4. Pravidla pro přijímání členů: 

a. Písemně vyplněnou přihlášku zájemce doručí statutárnímu orgánu spolku. 

b. O přijetí člena rozhodnou nadpoloviční většinou členové Rady zvolení za hlavní 

spolek. 

c. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum 

narození, telefonické spojení a e-mailovou adresu, doporučení jiného člena 

organizace, shrnutí rozsahu působení v organizaci, datum podání přihlášky.  

d. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí. 

5. Práva členů spolku jsou: 

a. volit radní, 

b. podávat podněty Radě a účastnit se jejich projednávání,  

c. účastnit se jednání Rady jako host, s výjimkou bodů, které Rada v souladu s 

Jednacím řádem Rady určí jako uzavřené. 

6. Povinnosti členů spolku jsou: 

a. dodržovat stanovy a strategické dokumenty schválené Radou, 

b. chovat se nenásilně, 

c. nepoškozovat dobré jméno organizace, 

d. aktivně se účastnit práce spolku, 

e. platit roční členský příspěvek, který stanovuje Rada; způsob placení a správa 

členských příspěvků se řídí Organizačním řádem.  

7. Členství zaniká: 

a. písemným sdělením o vystoupení ze spolku doručeným statutárnímu orgánu spolku, 

b. vyloučením,  

c. smrtí. 

8. K vyloučení člena spolku může dojít rozhodnutím Rady na základě nesplnění jeho povinností. 
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9. Neveřejnou evidenci členů vede hlavní spolek. Evidence je na každý kalendářní rok 

aktualizována do 31. 1. příslušného kalendářního roku. Evidence členů se nepovažuje za 

seznam členů. 

Čl. 6 

Setkání členů 

1. Datum a místo konání Setkání členů vyhlašuje předseda. V případě Setkání členů, na které 

budou probíhat volby do Rady, tak musí učinit s předstihem nejméně dvou měsíců s tím, že 

volba musí proběhnout v období posledních tří kalendářních měsíců, ve kterých má trvat 

funkční období dosavadní Rady. Větou předchozí není dotčeno ustanovení o lhůtách pro 

konání voleb v případě rozpuštění Rady. Ostatní Setkání členů musejí být svolané nejpozději 

15 dní předem. 

2. Působnost a pravomoci Setkání členů: 

a. volit členy Rady (volby probíhají dle směrnice „Volební řád“); pro volby do Rady je 

zapotřebí min. 1/3 hlasů všech členů, 

b. odvolávat radní; pro odvolání člena Rady jsou zapotřebí min. ⅔ hlasů všech členů, 

c. na návrh Rady zrušit spolek; pro zrušení spolku jsou zapotřebí min. ⅘ hlasů všech 

členů. 

3. Právo volit má každý člen spolku. Rozlišujeme následující 2 druhy voličů: 

a. volič zástupců hlavního spolku, tj. člen hlavního spolku, 

b. volič zástupců pobočného spolku, tj. člen pobočného spolku. 

V případě, že je volič členem pobočného spolku a zároveň členem hlavního spolku, 

musí si předem vybrat, kterého zástupce bude volit. 

4. Pokud se nemůže člen zúčastnit volby, může svůj hlas delegovat na některého z 

přítomných členů. Jeden člen může zastupovat max. 2 nepřítomné členy. 

5. Aby bylo Setkání členů usnášeníschopné, musí být přítomna alespoň polovina členů; 

za přítomného se pro tento účel považuje i člen, který svůj hlas delegoval podle předchozího 

bodu.  

6. Není-li Setkání členů usnášeníschopné, koná se nejdříve 30 minut po původním 

termínu náhradní Setkání členů, která je usnášeníschopné vždy.  

 

Čl. 7 

Rada 

1. Rada je nejvyšším orgánem spolku.  

Složení Rady 

2. Rada se skládá nejméně ze sedmi a nejvýše z jedenácti radních. Čtyři radní jsou voleni za 

hlavní spolek (volí pouze členové hlavního spolku), tři radní jsou voleni za pobočné spolky 

(volí pouze členové pobočných spolků). Radními mohou dále být nejvýše čtyři nezávislé 

fyzické osoby, které nepatří do předcházejících skupin (dále jen nezávislí radní).  

3. Kandidovat na radního může každý člen starší 18 let při dodržení následujících pravidel: 

a. Kandidovat na radního zastupujícího hlavní spolek může: 

i. každý člen hlavního spolku, který není členem některého z pobočných spolků, 

ii. nebo každý člen pobočného spolku, který je zároveň zaměstnancem hlavního 

spolku. 

b. Kandidovat na radního zastupujícího pobočný spolek může každý člen pobočného 

spolku.  
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c. Za jeden pobočný spolek mohou kandidovat maximálně 2 kandidáti.  

d. Kandidát může kandidovat pouze za hlavní, nebo pouze za pobočný spolek. 

4. Funkční období Rady začíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 

proběhly volby do Rady. Tímto okamžikem současně končí funkční období dosavadní Rady, 

nezaniklo-li již dříve. Funkční období Rady uplyne nejpozději posledním dnem kalendářního 

měsíce, v němž uplynuly tři roky od jeho počátku. 

5. Mandát radního zaniká: 

a. písemnou rezignací adresovanou předsedovi, 

b. uplynutím funkčního období Rady, 

c. rozpuštěním Rady, 

d. smrtí, 

e. odvoláním Setkáním členů, 

f. u radního zastupujícího hlavní spolek nebo pobočný spolek okamžikem, kdy přestal 

splňovat podmínky, za kterých lze kandidovat na radního.  

6. Žádná osoba nemůže být členem Rady více než 3 po sobě následující volební 

období. 

7. Kdykoli během funkčního období může být Rada rozhodnutím nejméně ⅘ většinou 

radních rozpuštěna. Součástí usnesení o rozpuštění musí být datum nové volby, které nesmí 

být dříve než dva měsíce ani později než čtyři měsíce ode dne, kdy Rada o rozpuštění 

rozhodla.  

Volba radních 

8. Radní jsou voleni prostřednictvím Setkání členů. 

9. Volba radních se řídí Volebním řádem vydaným Radou.  

10. Pokud některý z radních odstoupí, nastoupí na jeho místo náhradník. Náhradníkem je 

kandidát, který v příslušné volbě získal nejvyšší počet hlasů po radním, jenž získal nejnižší 

počet hlasů.  

11. Pokud se počet radních sníží pod počet určený těmito stanovami a nezůstávají žádní 

náhradníci, předseda nejpozději do jednoho měsíce vyhlásí doplňovací volby. Datum těchto 

voleb nesmí být dříve než dva měsíce ani později než čtyři měsíce ode dne, kdy se počet 

radních snížil pod stanovený počet. 

12. Osoby zvolené do Rady v doplňovacích volbách se stávají radními okamžikem 

zvolení. 

Kooptace nezávislých radních 

13. Rada může kooptovat jednoho až čtyři nezávislé radní.  

14. Může tak učinit kdykoli během svého funkčního období.  

15. Pokud rada kooptuje více než jednoho nezávislého radního, nemusí tak učinit zároveň.  

16. Funkční období nezávislých radních končí ve stejný den jako funkční období Rady, která je 

kooptovala.  

17. Nezávislí radní jsou odvolatelní konsenzem volených radních. 

Práce Rady 

18. Rada se schází minimálně jednou za šest měsíců, aby kontrolovala a spravovala spolek. 

19. Úlohou Rady je pečovat o to, aby: 

a. se spolek dále rozvíjel tak, aby i v budoucnu mohl úspěšně naplňovat své poslání, 

b. všechny pobočné spolky sloužily poslání v souladu s články 2 a 3 Stanov spolku, 

c. vůle členů spolku byla naplňována v souladu se Stanovami spolku a usnesením 

Rady. 

20.  Rada k naplnění svého poslání: 

https://docs.google.com/document/d/1_v_qeSOB9N_GnmbqSdQgJo6GvBotZ3qGFO5nHKo5GY0/edit
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a. schvaluje dokumenty závazné pro všechny členy a orgány (Stanovy spolku, 

Strategický plán a Komunikační strategii, Organizační řád pobočných spolků, další 

vnitřní předpisy), 

b. volí a odvolává Předsedu Rady, 

c. jmenuje a odvolává ředitele hlavního spolku, 

d. rozhoduje o sídle spolku,  

e. rozhoduje o založení, přeměně, přerušení činnosti či rušení pobočného spolku, 

f. schvaluje plán činnosti (hlavního spolku i pobočných spolků), ukládá jim úkoly a 

kontroluje jejich plnění, 

g. schvaluje zapojení hlavního či pobočného spolku do práce na tématech, která 

nespadají do okruhu práce vymezeného čl. 2 a 3 Stanov spolku (tedy mezi ekologické 

problémy v jejich širším kontextu),  

h. schvaluje podání žaloby na třetí osobu, pokud pobočný spolek nemá dostatečné 

prostředky pro pokrytí případných finančních důsledků vzešlých ze žaloby; ostatní 

žaloby jsou dány Radě na vědomí,  

i. schvaluje rozpočet a zprávu hlavního spolku a bere na vědomí rozpočet a zprávu o 

hospodaření pobočných spolků (hlavního spolku i pobočných spolků), 

j. strategicky směřuje a metodicky podporuje činnost hlavního spolku a pobočných 

spolků, 

k. přijímá rozhodnutí, kterými řídí činnost svou i svých členů, svých pracovních orgánů, 

l. vykonává další úkoly svěřené Stanovami spolku. 

21. Rada Hnutí DUHA může postoupit některé ze svých dílčích úkolů na ředitele spolku.  

Jednání Rady 

22. Rada rozhoduje prostřednictvím usnesení na základě konsenzu všech přítomných členů Rady 

(mimo níže uvedené body). Konsenzus může být vyjádřen ústně, či písemně, vč. elektronické 

formy komunikace. Pokud v Radě není dosaženo konsenzu, přistupuje Rada k hlasování. 

Rada spolku rozhoduje ve sporných otázkách hlasováním prostou většinou všech přítomných 

členů Rady. Každý člen Rady má jeden hlas.  

23. Rada rozhoduje vždy hlasováním o následujících bodech; pro jejich schválení je nutná ⅔ 

většina všech radních: 

a. schválení předpisů závazných pro všechny členy a orgány, 

b. volba a odvolání předsedy, 

c. jmenování a odvolání ředitele/ů hlavního spolku,  

d. založení, přerušení činnosti či rušení pobočného spolku. 

24. Rada rozhoduje prostřednictvím usnesení přijatých na jednání Rady. Rada může v urgentních 

věcech rozhodovat korespondenčně, souhlasí-li s tím všichni radní. V takovém případě bude 

usnesení doplněno do nejbližšího zápisu z jednání Rady. 

25. Jednání Rady a její hlasování se řídí směrnicí „Jednací řád“. Jednací řád schvaluje, upravuje, 

případně vykládá Rada. 

Předseda 

26. Rada volí na prvním jednání svého funkčního období ze svého středu, ze zvolených radních, 

předsedu Rady (dále též Předseda). 

27. Funkční období předsedy Rady je shodné s funkčním obdobím celé Rady, které předsedá. 

28. Předseda svolává jednání Rady, navrhuje program jednání, jednání předsedá nebo 

předsedáním pověřuje další radní.  

29. V případě, že předseda odstoupí, zemře nebo je odvolán, Rada na nejbližším jednání zvolí 

nového předsedu. 

 

https://docs.google.com/document/d/1hBEF3IzNgOalh-y-BPmR6ig9Rg9VNv0dQps7sf-qTvw/edit
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Čl. 8  

Ředitelé 

30. Statutárním a řídicím orgánem spolku jsou ředitelé. Ředitelé jsou: (a) programový ředitel, (b) 

finanční ředitel. 

31. Ředitele jmenuje a případně odvolává Rada Hnutí DUHA, a to každého samostatně. Trvání 

funkce jednoho z ředitelů nemá vliv na trvání funkce druhého ředitele. 

32. Působnost ředitelů je oddělena a je vymezena ve jmenovacím dekretu. 

33. Navenek každý ředitel spolek zastupuje a jménem spolku samostatně právně jedná vůči 

třetím osobám.  

34. V záležitostech vnitřního rozhodování: 

a. rozhodují ředitelé společně jako kolektivní orgán, usnášeníschopní jsou za přítomnosti 

obou ředitelů (v případě neshody ředitelů rozhoduje Rada Hnutí DUHA), 

b. v případě, že jde o záležitost svěřenou do působnosti jen jednoho z ředitelů, rozhoduje 

tento ředitel sám. 

35. Jedinému řediteli náleží působnost všech ředitelů, je-li jen jediným ředitelem a funkce 

druhého ředitele není obsazena (nebo nemůže-li druhý ředitel funkci vykonávat, zejména v 

jeho nepřítomnosti). 

36. O ustanovení ředitele do funkce se pořizuje zápis sepsaný ve formě veřejné listiny. Součástí 

je funkční období a vymezení působnosti ředitele. V případě ustanovení 2 ředitelů Rada 

stanoví, který z ředitelů je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům. Jmenovací dekret 

ředitele vystavuje předseda Rady neprodleně po jmenování dotyčného ředitele Radou. 

37. Ředitel je vázán rozhodnutím Rady a jí se zodpovídá z výkonu funkce.  

38. Řediteli náleží veškerá zbytková působnost, kterou nesvěřily vnitřní předpisy Hnutí DUHA 

jinému orgánu Hnutí DUHA.  

39. Ředitel může ustanovit svého zástupce (pracovní náplní zaměstnance). Zástupce vykonává v 

nepřítomnosti ředitele vše, co přísluší statutárnímu orgánu Hnutí DUHA. Pro platnost právního 

jednání není rozhodující, zda jednal ředitel, či zástupce. 

40. Statutární orgán Hnutí DUHA i pobočného spolku smí zmocnit další členy nebo zaměstnance, 

případně i jiné osoby k jednání jménem Hnutí DUHA, popřípadě pobočného spolku. 

Odpovědnost za právní jednání na základě takového zmocnění nese statutární orgán. 

41. Právní jednání, která statutární orgán učiní v rozporu s vnitřními předpisy, jsou platná. Osoba 

vykonávající funkci statutárního orgánu odpovídá za škodu a právní důsledky vzešlé z 

takového jednání. 

42. Osoba vykonávající funkci statutárního orgánu neodpovídá Hnutí DUHA ani jeho pobočnému 

spolku za škodu způsobenou právním či faktickým jednáním, jehož provedení jí bylo závazně 

uloženo vnitřním právem, pokud toto jednání nebylo v rozporu s právními předpisy. 

43. V případě, že je ředitel odvolán, odstoupí, je ukončena jeho smlouva o výkonu funkce nebo 

zemře, Rada na nejbližším jednání jmenuje nového ředitele. 

44. Ředitel nemůže být členem Rady. 

 

Čl. 9 

Vnitřní předpisy 

 

1. Vnitřním předpisem se rozumí řídicí akt, kterým se upravují práva a povinnosti týkající se 

obecně vymezeného okruhu členů; zejména takové, které jsou dlouhodobé či opakující se a 

ve věci obecně vymezené.  

2. Vnitřními předpisy seřazenými podle právní síly od nejvyššího jsou: a) Stanovy spolku, b) 

strategické dokumenty přijímané, není-li ve stanovách uvedeno jinak, Radou, c) směrnice a 

řády ředitele, d) vyhlášky pobočných spolků.  
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Čl. 10 

Pobočný spolek 

1. Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic pro interní účely rozlišuje dva typy 

pobočných spolků: 

a. typ „místní skupina“, 

b. typ „organizační skupina“. 

2. Zakladatelská právní jednání pobočného spolku tvoří tyto Stanovy spolku a zakládací 

listina pobočného spolku.  

3. Pravidla, která platí pro hlavní spolek, se přiměřeně použijí i pro pobočné spolky, 

pokud není uvedeno jinak. 

4. Pobočné spolky jsou podřízeny hlavnímu spolku. Pro pobočné spolky a jejich členy 

jsou závazné interní dokumenty schválené Setkáním členů, ale také interní dokumenty spolku 

schválené Radou, zejména pak Strategický plán, Komunikační strategie, Organizační řád a 

další dokumenty stanovené Organizačním řádem. 

5. Pobočné spolky zpravidla nevedou samostatně kampaně na celostátní úrovni a k 

celostátním a mezinárodním tématům, ale mohou se veřejně připojit ke kampaním či výzvám 

jiných organizací na celostátní úrovni; k tomu je potřeba souhlas hlavního spolku.  

6. Pobočný spolek se ze své činnosti a hospodaření zodpovídá Radě Hnutí DUHA. 

Místní skupina 

7. Místní skupina se podílí na naplňování účelu Hnutí DUHA, a to v určitém regionu (zejména 

vedením místně příslušných kampaní, realizací osvětové činnosti atd. v souladu s účelem a 

předmětem činnosti hlavního spolku). 

8. Místní skupina je povinna ve svém názvu použít jméno „Hnutí DUHA“ ve spojení s regionem, 

ve kterém působí. 

9. Místní skupina musí svou činností naplňovat alespoň jeden z následujících bodů:  

a. reprezentuje Hnutí DUHA v regionu, zejména vůči veřejnosti, institucím, médiím a 

dalším organizacím, 

b. podporuje a vyhledává regionální dobrovolnické aktivity a spolupráci s regionálními 

organizacemi v oblastech předmětu činnosti spolku. 

Organizační skupina 

10. Organizační skupina se podílí na naplňování účelu Hnutí DUHA, a to v určitém odborném 

tématu v celorepublikové působnosti.  

11. Organizační skupina je povinna ve svém názvu použít jméno „Hnutí DUHA“ ve spojení s 

činností, kterou vyvíjí.  

Vznik pobočného spolku 

12. V působnosti Rady je z vlastní iniciativy nebo na základě návrhu nejméně 3 osob starších 18 

let zakládat pobočné spolky s jasně vymezenou obsahovou působností.  

13. O založení pobočného spolku vydá předseda zakládací listinu. 

14. V zakládací listině pobočného spolku je stanoven jeho název, sídlo, vymezen jeho účel a 

územní působnost. Každý z uvedených údajů může být změněn pouze novým rozhodnutím 

Rady. 

15. Při založení pobočného spolku Rada současně jmenuje jeho prvního koordinátora, jímž se 

může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která se jmenováním projeví souhlas. O 

jmenování prvního koordinátora vydá předseda jmenovací listinu. 

16. Pobočný spolek vznikne okamžikem zápisu do příslušného rejstříku dle platných právních 

předpisů.  
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17. Statutární orgán hlavního spolku podá návrh na zápis nebo výmaz pobočného spolku a zápis, 

změnu nebo význam skutečností o pobočném spolku do rejstříku bez zbytečného odkladu 

poté, co Rada schválí založení pobočného spolku nebo nastane jiná právní skutečnost, která 

se zapisuje do rejstříku. 

Členové pobočného spolku 

18. Pro členství u pobočných spolků se přiměřeně použije článek 5 stanov s těmito rozdíly: 

a. Kde je zmíněn „spolek“, je myšlen „pobočný spolek“. 

b. O přijetí či vyloučení člena nerozhoduje statutární orgán, ale Setkání členů 

pobočného spolku. 

c. Dalším právem členů pobočného spolku je být na požádání informováni 

koordinátorem pobočného spolku o skutečnostech souvisejících s činností a 

hospodařením pobočného spolku. 

d. Povinností členů pobočného spolku je navíc: 

i. aktivně se účastnit práce pobočného spolku. 

19. K vyloučení člena pobočného spolku může dojít rozhodnutím nejméně dvou třetin přítomných 

členů pobočného spolku na Setkání členů pobočného spolku nebo rozhodnutím Rady Hnutí 

DUHA. 

20. Člen může být vyloučen, pokud: 

a. se během jednoho kalendářního roku bez omluvy nezúčastní žádného Setkání členů,  

b. závažným způsobem porušil tyto Stanovy spolku, 

c. přes písemné napomenutí koordinátora porušuje dobré mravy či strategické 

dokumenty schválené Radou. 

21. Nesouhlasí-li vyloučený člen s rozhodnutím Setkání členů o jeho vyloučení, může se do 30 

dní odvolat k Radě. Odvolání má odkladný účinek. Rada je povinna se tímto odvoláním 

zabývat nejpozději na své nejbližší schůzi. Rada může potvrdit rozhodnutí Setkání členů o 

vyloučení člena, nebo rozhodnutí o jeho vyloučení zrušit. 

Setkání členů pobočného spolku 

22. Setkání členů je nejvyšším orgánem pobočného spolku.  

23. Schází se nejméně dvakrát do roka, minimálně jednou za 6 měsíců.  

24. Setkání členů především: 

a. volí koordinátora pobočného spolku; výsledek volby potvrzuje jmenovací listinou 

předseda Rady do 1 měsíce od volby, 

b. odvolává koordinátora pobočného spolku, 

c. rozhoduje o přijetí a vyloučení členů, 

d. projednává plán činnosti a hospodaření pobočného spolku na následující období, 

e. schvaluje interní dokumenty pobočného spolku.  

25. Setkání členů svolává koordinátor, a to buď z vlastní iniciativy, nebo požádá-li o to písemně 

alespoň třetina členů pobočného spolku. V takovém případě musí být oznámení o svolání 

Setkání členů učiněno nejpozději do 7 dní od doručení žádosti, a to tak, aby Setkání členů 

proběhlo do 2 měsíců od podání žádosti. 

26. Koordinátor svolává Setkání členů vždy nejméně 15 dní před jejím konáním. Setkání členů, 

na které bude volen koordinátor, svolá koordinátor vždy nejpozději 2 měsíce před koncem 

svého funkčního období. Volba koordinátora se musí uskutečnit nejpozději 15 dní před 

koncem funkčního období. Oznámení doručí adresně všem členům pobočného spolku 

(například e-mailem, poštou). 

27. Zápis o každé volbě koordinátora musí být doručen nejpozději do 1 měsíce od jeho zvolení 

předsedovi Rady. 

28. Volby jsou tajné, požádá-li o to alespoň jeden přítomný člen.  
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29. Volba koordinátora probíhá v jednom až dvou hlasovacích kolech. V prvním kole stačí ke 

zvolení koordinátora nadpoloviční většina platných hlasů. Do případného druhého kola 

postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který 

získal větší počet hlasů. V případě shodného počtu hlasů rozhoduje los. 

Koordinátor pobočného spolku 

30. Koordinátor pobočného spolku je jeho statutárním orgánem a je oprávněn zmocnit k jednání 

jménem místní skupiny i další osoby. Zmocnění musí být vždy písemné. 

31. Prvního koordinátora jmenuje Rada Hnutí DUHA, a to i bez návrhu. Funkce koordinátora 

vzniká, schválí-li Rada kandidáta navrženého Setkáním členů, a následným vydáním 

jmenovací listiny. Každého dalšího koordinátora ustanovuje do funkce Rada Hnutí DUHA na 

základě návrhu Setkání členů, není-li stanoveno jinak. 

32. Funkční období koordinátora je 3 roky. V případě prvního koordinátora jmenovaného podle 

odstavce 15 tohoto článku uplyne funkční období nejpozději posledním dnem třetího 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl koordinátor jmenován.  

33. Koordinátorem může být volen každý člen pobočného spolku, který v den volby dovršil 21 let.  

34. Funkce koordinátora zaniká: 

a. písemnou rezignací koordinátora doručenou předsedovi Rady, 

b. rozhodnutím Setkání členů pobočného spolku o odvolání, k jehož přijetí je zapotřebí 

⅔ většina hlasů přítomných členů, 

c. rozhodnutím Rady o odvolání, 

d. uplynutím funkčního období, 

e. smrtí, 

f. zánikem jeho členství v příslušném pobočném spolku. 

35. V případě smrti, rezignace, odvolání koordinátora nebo uplynutí jeho funkčního období, aniž 

by proběhla volba koordinátora nového, svolá předseda Rady do 1 měsíce Setkání členů 

příslušného pobočného spolku, na které bude navržen nový koordinátor (neučiní-li tak Setkání 

členů sama, svolá ji předseda Rady). Volby musejí proběhnout nejpozději do 2 měsíců od 

svolání schůze.  

36. Pokud ani postup podle předchozího odstavce nevedl k navržení nového koordinátora, může 

koordinátora pobočného spolku jmenovat Rada i bez návrhu. Koordinátorem se v tomto 

případě může stát fyzická osoba starší 21 let, která se jmenováním projeví souhlas. O 

jmenování koordinátora vystaví předseda Rady jmenovací listinu, která jmenování osvědčuje. 

Pozastavení činnosti a zánik pobočného spolku 

37. K pozastavení činnosti či zániku pobočného spolku může dojít rozhodnutím Rady nebo 

Setkání členů na základě nesplnění jeho povinností.  

38. V případě pozastavení činnosti ustanovuje Rada správce pobočného spolku, který zajišťuje 

plnění zákonných povinností. 

39. Pobočný spolek se ruší rozhodnutím Rady na návrh Setkání členů pobočného spolku nebo 

člena Rady. 

40. Rada Hnutí DUHA určí likvidátora majetku pobočného spolku.  

41. Likvidační zůstatek rušeného pobočného spolku, který zůstane po provedené likvidaci, smí 

být převeden, na základě rozhodnutí Rady Hnutí DUHA, pouze na jiný pobočný spolek nebo 

na hlavní spolek Hnutí DUHA nebo na jinou právnickou osobu, jejíž účel je blízký cílům Hnutí 

DUHA a jež se zabývá neziskovou činností. 

 

 
Čl. 11 

Místní příslušnost 
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Tento článek Stanov spolku určuje místní příslušnost pro řízení před orgány veřejné správy v 

případech, kdy v daném území působí více pobočných spolků Hnutí DUHA. 

 

1. Hlavní spolek je místně příslušný na celém území České republiky. Jestliže tohoto práva 

nevyužije, může se stát místně příslušným pobočný spolek, který v místě působí, nebo 

současně v rámci svého účelu a působnosti kterýkoli jiný pobočný spolek. 

2. Rada může na návrh pobočného spolku určit svým rozhodnutím, že v konkrétním případě je 

místně příslušný jiný pobočný spolek, než vyplývá z předcházejícího odstavce. Rada také 

může na návrh pobočného spolku určit svým rozhodnutím, že v konkrétním případě nebo 

druhově vymezených případech se určitý pobočný spolek, jež je současně místně příslušný s 

jiným pobočným spolkem podle předchozího odstavce, zdrží uplatňování svých práv 

vyplývajících z této místní příslušnosti. Rada může rozhodnutí podle předchozí věty z 

důležitých důvodů novým rozhodnutím změnit nebo zrušit, přičemž nové rozhodnutí může být 

účinné nejdříve k okamžiku svého přijetí.  

Čl. 12  

Hospodaření spolku 

1. Spolek rozhoduje o svém financování a hospodaření samostatně v souladu s platnými 

právními předpisy, těmito Stanovami spolku, Kodexem etického fundraisingu a dalšími 

vnitřními předpisy.  

2. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, dary, účelově zaměřené granty, dotace, příjmy z 

neziskové činnosti v souladu s cíli spolku či příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, jejímž 

účelem je podpora uskutečňování cílů spolku podle těchto stanov. 

3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečnění cílů spolku a v souladu s formami činnosti 

uvedenými v těchto stanovách a popř. též na jeho správu. 

4. Spolek nakládá se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání spolku. 

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku a tyto výdaje 

jsou řádně podložené účetními doklady. 

5. S výsledky hospodaření seznamují Radu na jejím jednání: 

a. za hlavní spolek jeho ředitel/é, 

b. za pobočný spolek jeho koordinátor. 

6. Hlavní spolek neručí za dluhy pobočného spolku. Poskytnutí zajištění takovým závazkům je 

možné pouze po vzájemné písemné dohodě hlavního spolku s pobočným spolkem, se kterou 

vyslovila souhlas Rada. 

Čl. 13 

Zánik spolku 

1. Návrh na zrušení spolku schvaluje Rada ⅘ většinou všech radních. Tímto rozhodnutím Rada 

rezignuje a jmenuje 5 členů likvidační komise. O zrušení pak musí rozhodnout Setkání členů  

⅘ většinou všech členů. V případě, že je návrh zamítnut, musí Setkání členů následně zvolit 

Radu novou. O použití likvidačního zůstatku rozhodne likvidační komise. V případě zániku 

spolku likvidační komise rozhodne také o použití majetku, který zůstane po provedení 

likvidace. Tento majetek smí být předán pouze jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké 

účelu Hnutí DUHA a jež se zabývá neziskovou činností. 
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Čl. 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Dosavadní stanovy Hnutí DUHA se ruší. 

2. Vztahy založené před účinností těchto stanov se ode dne jejich účinnosti posuzují podle 

těchto stanov, nelze-li to přímo, pak přiměřeně jako vztahy jim nejbližší podle těchto stanov, a 

nelze-li to, pak podle principů, na nichž jsou tyto stanovy založeny. Zda však práva a 

povinnosti vznikly, či zanikly, se posoudí podle toho, jestli pro to byly splněny podmínky v 

rozhodné době. 

3. Předpisy a rozhodnutí Hnutí DUHA a jeho organizačních jednotek přijaté před účinností těchto 

stanov zůstávají nadále v účinnosti.  

4. Na poměry upravené řádem v rozporu s těmito stanovami se hledí, jako kdyby řádem 

upraveny nebyly, a upraví je svým předpisem Rada Hnutí DUHA. 

5. Členové Hnutí DUHA a jeho pobočných spolků, jimž členství vzniklo podle dosavadních 

předpisů, se považují za členy Hnutí DUHA a jeho pobočných spolků.  

6. Organizační jednotky Hnutí DUHA podle dosavadních stanov se považují za organizační 

jednotky ve smyslu těchto stanov. Samostatná organizační skupina podle dosavadních stanov 

se považuje za organizační skupinu ve smyslu těchto stanov.  

7. Orgány Hnutí DUHA a jeho organizačních jednotek se obecně podle dosavadních předpisů 

považují za orgány Hnutí DUHA a jeho organizačních jednotek podle těchto stanov a na ně 

navazujícího vnitřního práva.  

8. Radní a předseda podle dosavadních stanov Hnutí DUHA se nadále považují za radní a 

předsedu ve smyslu těchto stanov a jejich postavení se nadále řídí těmito stanovami. 

9. Ředitel podle dosavadních stanov Hnutí DUHA se nadále považuje za programového ředitele 

Hnutí DUHA ve smyslu těchto stanov a jeho postavení se nadále řídí těmito stanovami. 

10. Spolek ani jeho organizační jednotky nezřizují členskou schůzi jako spolkový orgán, 

ustanovení o členské schůzi se nepoužijí pro žádný orgán spolku či jeho organizačních 

jednotek. 

11. Tyto stanovy schválila Rada Hnutí DUHA 7.12. 2105 a vstupují v účinnost dne 1. 1. 2016. 

 

 


