STANOVY SPOLKU
NAŠE ODPADKY, z. s.
§1
Základní ustanovení
1. Spolek s názvem NAŠE ODPADKY, z. s. (dále jen „Spolek“) je zájmový,
nestranický, nevládní, dobrovolný svazek členů, kteří mají nebo by mohli mít vliv
na odpadová hospodářství obcí a měst na území ČR.
2. Sídlo spolku je na adrese č. p. 339, 691 62 Uherčice.
3. Spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Občanský zákoník“).
§2
Účel a hlavní činnost Spolku
1. Účelem Spolku je zejména podpora konkurenčního prostředí, udržování
rovnocenných vztahů s poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství,
připomínkování legislativy mající vliv na odpadové hospodářství obcí a měst a
realizace aktivit a podpora nástrojů, které přispívají ke snižování produkce směsných
komunálních odpadů.
2. Hlavní činností Spolku je zejména:
a) pořádání seminářů a setkání starostů,
b) dialog se zástupci svozových firem,
c) tvorba společné strategie v rámci výběrových řízení na dodavatele služeb
v odpadovém hospodářství,
d) podpora spolupracujících svozových firem,
e) oslovování potenciálních členů s cílem posílit vyjednávací pozici,
f) předkládat Parlamentu České republiky, vládě České republiky, orgánům
krajů a dalším dotčeným institucím iniciativní a jiné návrhy zohledňující
požadavky obcí a měst,
g) hájit a prosazovat společné zájmy a práva obcí České republiky,
h) udržení/tvorba transparentního prostředí prostřednictvím podpory evidenčních
systémů pro odpadové hospodářství založených na adresném způsobu sběru
odpadů (dále jen „Evidenční systém“),
i) podpora a koordinace férové cenové politiky služeb v odpadovém
hospodářství podporující snižování produkce směsných komunálních odpadů,
j) sdílení informací prostřednictvím letáčků, brožur, video spotů a jiných
komunikačních platforem,
k) motivace veřejnosti ke snižování produkce netříděných odpadů
prostřednictvím podpory motivačních systémů třídění a snižování produkce
odpadů (dále jen „Motivační systém“). Hlavním kritériem Motivačních
systémů je motivace k třídění a k snižování produkce odpadů, které je
stanovováno pomocí reálně pořizovaných hodnot, jako je obsloužený objem
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nádob či hmotnost odpadu jednotlivých nemovitostí,
l) tvorba osvěty zacílené na činnost a témata Spolku a na snižování produkce
směsných komunálních odpadů.
3. K podpoře hlavní činnosti Spolku vyvíjí spolek dále činnosti, jejichž účelem je
podpora hlavní činnosti a hospodárné využití spolkového majetku. V rámci těchto
vedlejších činností vyvíjí spolek např. tyto aktivity:
a) zajištění anebo provoz anebo případný vývoj nástrojů, produktů, systémů pro
odpadové hospodářství,
b) zajištění anebo výroba zařízení k předcházení vzniku odpadů.
4. Činnosti Spolku mohou být podrobněji specifikovány a upraveny vnitřním
předpisem.
§3
Členství
1. Členství ve Spolku je různého druhu ve smyslu § 220 Občanského zákoníku.
S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti – účel a
cíle Spolku jsou shodné, avšak role jednotlivých druhů členství při jejich plnění se
liší.
2. Druhy členství:
a) produktové,
b) základní,
c) řádné,
d) přidružené,
e) spolupracující,
f) sympatizující.
3. Produktovým členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí právnická
osoba anebo fyzická osoba podnikající, která Spolku anebo řádným členům Spolku
poskytne produkt/nástroj ztotožňující se s účelem a hlavní činností Spolku. Úkolem
produktového člena Spolku je kromě poskytnutí nástroje i jeho další vývoj dle potřeb
členů Spolku. S ohledem na dlouhodobé zkušenosti v dané oblasti jde o klíčové
vykonavatele činností uvedených v § 2 těchto stanov (dále jen „Stanovy“), kteří mají
na starosti dlouhodobý koncept a strategii Spolku a nesou hlavní odpovědnost za
zachování kontinuálního vývoje Spolku.
4. Základním členem Spolku se může stát na základě rozhodnutí zastupitelstva obec
České republiky, jež se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku a hodlá se podílet
na naplňování společných zájmů. Obce se základním členstvím Spolek podporují
svou účastí s cílem vytvořit dostatečnou hybnou sílu pro dosažení stanovených cílů
Spolku uvedených v § 2 odst. 2. písm. a), c), e), i), j) a l) Stanov.
5. Řádným členem Spolku se může stát na základě rozhodnutí zastupitelstva obec
České republiky, jež se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku a hodlá se podílet
na naplňování společných zájmů, přičemž realizuje činnost definovanou v § 2 odst. 2.
písm. h) Stanov anebo provozuje Motivační systém specifikovaný v § 2 odst. 2. písm.
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k) Stanov. Obce jsou také v rámci Motivačního systému spolutvůrci referenčních
hodnot a praktických zkušeností, které ostatním základním a řádným členům Spolku
mohou významně pomoci při optimalizaci vlastního systému nakládání s odpady.
6. Přidruženým členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba
starší 18 let mající zkušenosti v odpadovém hospodářství, která se ztotožňuje
s účelem, hlavní činností Spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů.
Přidružení členové mají v rámci Spolku především úlohu komunikační. Jejich cílem
je sbírat podněty od spolupracujících, řádných a základních členů Spolku a předávat
je konkrétním lidem z týmu produktových členů Spolku. Věnují se především
činnostem uvedeným v § 2 odst. 2. písm. a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) a l) Stanov.
7. Spolupracujícím členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí právnická
osoba realizující svoz odpadů, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku, a
hodlá se podílet na naplňování společných zájmů. Spolupracující členové podporují
Spolek především zodpovědným plněním činností uvedených v § 2 odst. 2. písm. h) a
i) Stanov. Jejich hlavním cílem v rámci uvedených činností je důsledná evidence
obsloužených nádob a pytlů a nastavení cenové politiky, která reflektuje pokles
produkce směsného komunálního odpadu.
8. Sympatizujícím členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická
osoba starší 18 let nebo právnická osoba mající zkušenosti:
a) s prosazováním iniciativních návrhů a změn legislativy,
b) s obchodní, marketingovou, publikační či PR činností,
c) z oblasti ekologie, odpadového hospodářství, či jiného pro Spolek přínosného
oboru,
která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku, a hodlá se podílet na
naplňování společných zájmů. Sympatizující členové podporují Spolek především
zodpovědným plněním činností uvedených v § 2 odst. 2. písm. a), c), e), f), g), j) a
l) Stanov.
9. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné
na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Právnickou osobu zastupuje
ve spolku její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. Obec zastupuje
starosta nebo pověřený zastupitel obce, pokud si neurčí jiného zástupce.
10. O přijetí nového člena rozhoduje Předsednictvo Spolku (dále jen „Předsednictvo“)
na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Předsednictvo pro
jednotlivé druhy členství blíže stanoví vnitřním předpisem obsah přihlášek a způsob
jejich podání.
11. Zájemce se stává členem Spolku dnem doručení rozhodnutí Předsednictva o přijetí
člena do Spolku zájemci o členství.
12. Členství ve Spolku zaniká:
a) dobrovolné vystoupení člena – členství zaniká dnem doručení písemného
oznámení člena o vystoupení ze Spolku Předsednictvu,
b) vyloučením člena – členství zaniká dnem doručení rozhodnutí Předsednictva
o vyloučení člena ze Spolku z důvodů porušení Stanov anebo jednání, které je
v rozporu s účelem, pro který byl spolek založen, anebo porušení jiných
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vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku nebo jiných
členských povinností, anebo z důvodů poškození nebo ohrožení řádného
plnění poslání Spolku či dobrého jména a pověsti Spolku,
c) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
d) zánikem Spolku bez právního nástupce.
13. O vyloučení člena z důvodů uvedených ve Stanovách nebo v zákoně1
rozhoduje Předsednictvo. Rozhodnutí o vyloučení člena přezkoumává
Kontrolní komise2.
14. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na
adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho
elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl.
15. Při zániku členství nevzniká členu nárok na vrácení členských příspěvků ani
jiné majetkové vypořádání.
16. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí
Předsednictvo. To také odpovídá za řádné vedení seznamu členů, které
probíhá elektronickou formou. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Předsednictvo prokazatelně dozví.
Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech
evidovány, stanoví Předsednictvo vnitřním předpisem.
§4
Práva a povinnosti člena Spolku
1. Všichni členové Spolku mají právo:
a) účastnit se činnosti Spolku, podílet se na akcích pořádaných Spolkem,
b) účastnit se jednání Členské schůze a podílet se na jejím rozhodování
hlasováním,
c) být informováni o činnosti Spolku a vyjadřovat se k ní,
d) užívat výhod člena Spolku,
e) podávat návrhy, připomínky a obdržet na své podání odpověď.
2. Všichni členové Spolku mají povinnost:
a) plnit přijaté úkoly, naplňovat společné cíle, dodržovat Stanovy, vnitřní
předpisy a usnesení orgánů Spolku a především hájit zájmy Spolku, mezi
které patří užívání a s tím spojené rozvíjení spolkových nástrojů a činností
(užívání konkurenčních nástrojů je proti zájmům Spolku – sporné případy
rozhoduje Kontrolní komise),
b) dodržovat a chránit princip solidarity, v rámci kterého jsou zájmy Spolku
nadřazeny zájmům jednotlivých členů Spolku,
c) zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech Spolku – Předsednictvo
může udělit výjimku v případech, kdy by mohlo být zveřejnění informací pro
Spolek přínosné,
1
2

např. § 238 a § 239 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 241 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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d) informovat Předsednictvo o jakékoli události, okolnosti nebo informaci, která
souvisí s účelem či hlavní činností Spolku,
e) účastnit se (neomluví-li se řádně a včas z důležitého důvodu), případně zajistit
prostřednictvím plné moci účast svého zástupce na jednání těch orgánů
Spolku, jichž je člen nebo jeho zástupce členem,
f) oznámit Předsednictvu vznik svého členství nebo členství svého zástupce v
jiném zájmovém sdružení obdobného či podobného zaměření s celostátní
nebo regionální působností, a to bez zbytečného odkladu.
3. Rozsah dalších členských práv a povinností je dán druhem členství.
4. Členové s produktovým členstvím mají zejména právo:
a) navrhnout sebe či svého zástupce do Předsednictva Spolku,
b) předkládat podněty k veškerým činnostem Spolku.
5. Členové s produktovým členstvím mají zejména povinnost:
a) poskytnout Spolku anebo řádným členům Spolku produkty/nástroje anebo
práva k nim, jež jsou určeny zejména ke snižování produkce odpadů a po
manažerské stránce zajistit jejich provoz a vývoj, a to za výhodnějších
podmínek oproti cenám produktů a služeb stejného rozsahu poskytovaným
nečlenům Spolku,
b) v souvislosti se členstvím ve Spolku vyvíjet činnost pod značkou NAŠE
ODPADKY.
6. Členové se základním členstvím mají zejména právo:
a) používat pro své potřeby veškeré osvětové materiály Spolku jako jsou články,
letáčky a video spoty,
b) se souhlasem Předsednictva změnit druh svého členství ze základního na
řádné,
c) předkládat podněty k činnostem Spolku uvedených v § 2 odst. 2. písm. a), c),
e), i), j) a l) Stanov.
7. Členové se základním členstvím mají zejména povinnost:
a) platit členské příspěvky,
b) zveřejňovat na svých komunikačních platformách jako je Facebook, webové
stránky, místní periodikum aj. za rok minimálně 2 různé Spolkové příspěvky
dle vlastního výběru,
c) umístit na svých webových stránkách odkaz na www.naseodpadky.cz
d) podporovat spolupracující členy kladnou referencí, pokud pro tuto referenci
existuje reálný základ.
8. Členové s řádným členstvím mají zejména právo:
a) používat pro své potřeby veškeré osvětové materiály Spolku jako jsou články,
letáčky a video spoty,
b) navrhnout sebe či svého zástupce do Kontrolní komise Spolku,
c) se souhlasem Předsednictva změnit druh svého členství z řádného na
základní,
d) předkládat podněty k činnostem Spolku uvedených v § 2 odst. 2. písm. a), c),
e), h), i), j), k) a l) Stanov,
e) užívat produkty/nástroje produktových členů určené ke snižování produkce
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odpadů, a to za výhodnějších podmínek oproti nečlenům Spolku.
9. Členové s řádným členstvím mají zejména povinnost:
a) platit členské příspěvky,
b) zveřejňovat na svých komunikačních platformách jako je Facebook, webové
stránky, místní periodikum aj. za rok minimálně 2 různé Spolkové příspěvky
dle vlastního výběru,
c) umístit na svých webových stránkách odkaz na www.naseodpadky.cz
d) podporovat spolupracující členy kladnou referencí, pokud pro tuto referenci
existuje reálný základ.
10. Členové s přidruženým členstvím mají zejména právo:
a) navrhnout sebe či svého zástupce do Předsednictva Spolku,
b) předkládat podněty k činnostem Spolku uvedených v § 2 odst. 2. písm. a), b),
c), e), f), g), h), i), j), k) a l) Stanov.
11. Členové s přidruženým členstvím mají zejména povinnost:
a) zajímat se o všechny členy Spolku, budovat s nimi vztahy a vzájemnou
důvěru,
b) informovat Předsednictvo o jakékoli události, okolnosti nebo informaci, která
ani nemusí souviset s účelem či hlavní činností Spolku, ale mohla by na
Spolek mít vliv.
12. Spolupracující členové mají zejména právo:
a) předkládat podněty k činnostem Spolku uvedených v § 2 odst. 2. písm. b), c),
d), h), i), k) a l) Stanov,
b) užívat podporu k činnosti uvedené v § 2 odst. 2. písm. h) Stanov,
c) být součástí propagačních materiálů Spolku.
13. Spolupracující členové mají zejména povinnost:
a) platit členské příspěvky,
b) umístit na svých webových stránkách odkaz na www.naseodpadky.cz
c) diskutovat s Předsednictvem nebo s přidruženými členy Spolku o svých
plánech, problémech a strategiích, které ani nemusí souviset s účelem či
hlavní činností Spolku, ale mohly by na Spolek mít vliv (např. zavedení nové
služby svozu BIO odpadů, zavedení živnostníků do systému z důvodu
evidence svezeného množství odpadů atd.).
14. Sympatizující členové mají zejména právo:
a) předkládat podněty k činnostem Spolku uvedených v § 2 odst. 2. písm. a), c),
e), f), g), j) a l) Stanov,
b) účastnit se/prezentovat se v nějakém z propagačních materiálů Spolku.
15. Sympatizující členové mají zejména povinnost svědomitě plnit povinnosti stanovené
§ 2 odst. 2. písm. a), c), e), f), g), j) a l) Stanov.
16. Práva a povinnosti členů spolku mohou být podrobněji specifikovány ve vnitřních
předpisech.
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§5
Členský příspěvek
1. Povinnost uhradit roční členský příspěvek vzniká členovi Spolku k okamžiku
vzniku členství, dále pak vždy k 1. lednu kalendářního roku. Termín splatnosti
členského příspěvku stanoví Předsednictvo.
2. Výši členského příspěvku nebo způsob výpočtu členského příspěvku stanoví
u jednotlivých druhů členství Spolku vnitřní předpis, který schválí Členská
schůze. V roce, ve kterém členovi vzniklo členství ve Spolku, se výše ročního
členského příspěvku snižuje o ¼ ročního členského příspěvku za každé
kalendářní čtvrtletí předcházející před čtvrtletím, ve kterém členovi vzniklo
členství.
3. Dle druhu členství a dle počtu trvale hlášených osob je stanovena rozdílná výše
členského příspěvku.
4. Základní nebo řádní členové se stejným druhem členství a s počtem trvale
hlášených osob nepřesahující 1 000 osob se mohou sdružit a platit společně
jeden členský příspěvek. Sdružení členové na Členské schůzi hlasují jako jeden
člen dle § 11 odst. 3. Stanov.
5. Pro výpočet členského příspěvku základních a řádných členů je při vstupu do
Spolku použita hodnota počtu trvale hlášených osob, která je uvedena v
přihlášce. Pro výpočet členského příspěvku v dalších letech se vychází
z nejaktuálnějšího údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem.
6. Členský příspěvek bude každý kalendářní rok počínaje rokem 2022 valorizován
o 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.
7. Předsednictvo může z důvodů hodných zřetele na základě žádosti člena Spolku
rozhodnout o prominutí povinnosti uhradit část nebo celý roční členský
příspěvek.
8. Členské příspěvky je možné uhradit až na 4 roky dopředu, přičemž se vychází
z aktuální hodnoty počtu trvale hlášených osob a z aktuální výše členského
příspěvku. V průběhu let, za které jsou předplaceny členské příspěvky, se
neřeší rozdíly v počtu trvale hlášených obyvatel ani valorizovaná výše
členského příspěvku.
9. Člen Spolku, který má zaplaceny 4 a více členských příspěvků, je považován za
dlouhodobého člena Spolku.
§6
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou Členská schůze Spolku (dále jen „Členská schůze“),
Předsednictvo, Předseda Spolku a Kontrolní komise Spolku (dále jen „Kontrolní
komise“).
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2. Předseda Spolku a Předsednictvo je voleno z řad produktových členů nebo jejich
zástupců anebo z řad přidružených členů Spolku. Předsednictvo má tři členy.
3. Kontrolní komise je volena z řad zástupců řádných členů Spolku. Nemají-li řádní
členové o místa v Kontrolní komisi zájem, mohou tato místa obsadit členové
Spolku z řad zástupců základních členů nebo z řad sympatizujících členů Spolku.
Kontrolní komise má tři členy.
4. Zástupcem člena se pro účely členství v Předsednictvu anebo Kontrolní komisi
rozumí:
a) u produktových členů: jeho statutární orgán nebo některý z členů
statutárního orgánu,
b) u řádných anebo základních členů: starosta nebo pověřený zastupitel obce.
5. Za výkon funkce člena Předsednictva nebo člena Kontrolní komise náleží odměna
ve výši stanovené Členskou schůzí.
§7
Zastupování Spolku
1. Spolek navenek zastupují Předseda Spolku a členové Předsednictva. Předseda a
každý z členů Předsednictva jedná při zastupování Spolku samostatně. Za Spolek
podepisují smlouvy nejméně dva členové Předsednictva.
2. Členové statutárního orgánu uvedení v odst. 1 tohoto ustanovení mohou
pověřit k zastupování Spolku další osobu.
§8
Jednací řád
1. Průběh zasedání a hlasování Členské schůze se řídí jednacím řádem.
2. Jednací řád musí umožnit veřejné i tajné hlasování. Jednací řád může umožnit
hlasování mimo zasedání (např. korespondenční, per-rollam).
§9
Svolávání Členské schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Předsednictvo svolává řádnou Členskou schůzi nejméně jedenkrát do roka. Řádná
Členská schůze musí být svolána nejméně 30 dní před jejím konáním. Členská
schůze se svolává pozvánkou zaslanou členům na jejich emailovou adresu
uvedenou v seznamu členů. Pozvánka musí vždy obsahovat místo a čas konání
zasedání a pořad zasedání Členské schůze. Zasedání členské schůze je možno
uskutečnit i v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (online).
Stránka 8 z 14

3. Předsednictvo je rovněž povinno svolat mimořádnou Členskou schůzi z podnětu
nejméně 1/3 členů Spolku nebo z podnětu Kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto
případě Předsednictvo mimořádnou Členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného
podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání Členské schůze sám.
4. Mimořádnou Členskou schůzi svolanou na návrh nejméně 1/3 členů Spolku lze
odvolat nebo odložit pouze se souhlasem většiny těch členů Spolku, kteří návrh
podali. Zasedání Členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým
bylo svoláno.
5. Pořad zasedání řádné Členské schůze navrhuje Předsednictvo a lze jej měnit pouze
rozhodnutím Členské schůze. Návrh na změnu pořadu zasedání řádné Členské
schůze může podat každý zúčastněný člen Spolku. Pořad zasedání mimořádné
Členské schůze je součástí návrhu podle odst. 3. tohoto ustanovení a nelze jej
dodatečně měnit.
6. Není-li Členská schůze v okamžiku plánovaného začátku zasedání
usnášeníschopná, může Předsednictvo nebo ten, kdo původní zasedání svolal
(osoby dle § 9 odst. 3 Stanov), svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od
předchozího zasedání Členské schůze její náhradní zasedání. Z pozvánky musí
být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Členské schůze. Náhradní zasedání
Členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo
předchozí zasedání Členské schůze svoláno.
7. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech
zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti
libovolného počtu členů.
8. Pokud bude odloženo nebo zrušeno zasedání Členské schůze, rozhodne
Předsednictvo o náhradě účelně vynaložených nákladů členům Spolku.
§ 10
Pravomoci Členské schůze
Členská schůze vedle dalších záležitostí uvedených ve Stanovách:
a) stanovuje hlavní směry činnosti Spolku,
b) schvaluje Stanovy a jejich změny, rozhodnutí o změně sídla však náleží do
působnosti Předsednictva,
c) rozhoduje o zřízení, založení a zrušení právnických osob a o majetkové účasti
Spolku v právnických osobách,
d) rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem, nesvěří-li toto k rozhodování
Předsednictvu,
e) volí a odvolává členy Předsednictva a členy Kontrolní komise,
f) stanovuje výši odměn za výkon funkce Předsedy Spolku, členů Předsednictva
a členů Kontrolní komise,
g) ukládá úkoly Předsednictvu,
h) schvaluje výši členských příspěvků,
i) schvaluje rozpočet, pravidla pro hospodaření s rozpočtovými prostředky a
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roční závěrečný účet,
j) projednává zprávu o činnosti Spolku za období mezi Členskými schůzemi,
k) projednává zprávu o hospodaření Spolku za období mezi Členskými
schůzemi,
l) projednává zprávu Kontrolní komise za období mezi Členskými schůzemi,
m) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
či rozdělení,
n) schvaluje Jednací řád a jeho změny.
§ 11
Usnesení Členské schůze
1. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s 60 % většinou
rozhodujících hlasů. Pro usnášeníschopnost přiznávají stanovy členům
s produktovým členstvím vždy 39 % rozhodujících hlasů z celkového počtu
rozhodujících hlasů. Součet všech rozhodujících hlasů řádných členů představuje
61 %.
2. Usnesení Členské schůze je přijato, pokud pro něj bylo hlasováno 60 % většinou
rozhodujících hlasů přítomných členů, kteří se nezdrželi hlasování. Zdrží-li se
některý ze členů hlasování, nepočítá se jeho rozhodující hlas/hlasy při přijímání
usnesení do základu pro stanovení 60 % většiny.
3. Sdruží-li se členové dle § 5 odst. 4. Stanov, náleží jim hlasovací právo jednoho
člena dle příslušného druhu členství. Sdružení členové si zvolí svého zástupce
s hlasovacím právem, který bude za sdružené členy na zasedání Členské schůze
hlasovat. Toto oprávnění musí zástupce sdružených členů Předsednictvu oznámit a
prokázat.
4. Hlasovací právo na Členské schůzi mají všichni členové Spolku, kteří mají ke dni
konání Členské schůze prokazatelně uhrazený členský příspěvek za rok, v němž se
Členská schůze koná.
5. Členové spolku mají počet hlasů podle následujícího klíče:
Druh členství
Druh a počet hlasů
Členové s produktovým členstvím
39 % rozhodujících hlasů z celkového
počtu rozhodujících hlasů na zasedání
Členské schůze přítomných členů,
kteří se nezdrželi hlasování *
Členové se základním členstvím
Poradní hlas**
Členové s řádným členstvím
1 rozhodující hlas
Členové s přidruženým členstvím
Poradní hlas**
Členové se spolupracujícím členstvím
Poradní hlas**
Členové se sympatizujícím členstvím
Poradní hlas**
* S ohledem na zásadní podíl produktových členů na činnosti Spolku a s ohledem
na obsah a míru povinností, které jsou jim Stanovami uloženy, přiznávají Stanovy
členům s produktovým členstvím při hlasování Členské schůze vždy 39 %
rozhodujících hlasů z celkového počtu rozhodujících hlasů přítomných hlasujících,
kteří se nezdrželi hlasování, přičemž podíl každého z členů s produktovým
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členstvím, kteří se nezdrželi hlasování, je na tomto počtu hlasů stejný (součet hlasů
členů s řádným členstvím představuje 61 % z celkového počtu rozhodujících hlasů
přítomných hlasujících, kteří se nezdrželi hlasování). V případě, že počet hlasů
produktových členů neodpovídá celému číslu, pak se desetinná čísla u počtu hlasů
zaokrouhlují na jedno desetinné místo.
** Poradní hlas není hlasem rozhodujícím, je s ním spojeno právo se k předmětu
vyjádřit.
§ 12
Činnost Předsednictva Spolku
1. Předsednictvo je kolektivní statutární orgán Spolku s pětiletým funkčním
obdobím. V čele Předsednictva je Předseda Spolku.
2. Členové Předsednictva zvolí ze svého středu Předsedu Spolku.
3. Předsednictvo vedle dalších záležitostí uvedených ve Stanovách:
a) plní úkoly uložené mu Členskou schůzí,
b) rozhoduje o vedlejší hospodářské činnosti,
c) navrhuje pořad zasedání Členské schůze,
d) svolává Členskou schůzi,
e) stanovuje termín splatnosti členského příspěvku,
f) rozhoduje o prominutí povinnosti uhradit část nebo celý roční členský
příspěvek,
g) stanovuje pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření Spolku, pokud
nebude schválen rozpočet před 1. lednem kalendářního roku, a uvolňuje
prostředky Spolku v rámci rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu
Členskou schůzí,
h) vyhodnocuje jemu předané informace a dále s nimi pracuje,
i) vede agendu seznamu členů Spolku,
j) rozhoduje o přijetí nového člena Spolku,
k) rozhoduje o vyloučení člena Spolku z důvodů uvedených ve Stanovách nebo
ze zákonem stanovených důvodů,
l) přijímá vnitřní předpisy Spolku.
4. Ze své činnosti je Předsednictvo odpovědné Členské schůzi. Členové
Předsednictva se účastní zasedání Členské schůze.
5. Předsednictvo přijímá rozhodnutí (usnesení) nadpoloviční většinou všech svých
členů.
6. Předsednictvo může ustavovat pro řešení určitého okruhu problémů, jako své
poradní a iniciativní orgány, vývojové týmy, pracovní skupiny apod.
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§ 13
Členství v Kontrolní komisi Spolku
1. Členská schůze volí tři členy Kontrolní komise.
2. Funkční období členů Kontrolní komise je pětileté, pokud Členská schůze nezvolí
nové členy Kontrolní komise, funkční období dosavadních členů Kontrolní komise
trvá.
3. Vedle uplynutí funkčního období zaniká členství v Kontrolní komisi rovněž:
a) zánikem členství ve Spolku,
b) zánikem členství řádného anebo základního člena Spolku, jeli členem
kontrolní komise jejich zástupce (neplatí v případě, je-li člen Kontrolní
komise z řad sympatizujících členů Spolku),
c) okamžikem, kdy člen kontrolní komise přestane splňovat podmínku uvedenou
v § 6 odst. 4 písm. b) Stanov,
d) přestane-li splňovat podmínku podle odst. 5. tohoto ustanovení,
e) vzdáním se členství, a to s účinností od doručení písemného prohlášení
Předsednictvu.
4. Členství v Kontrolní komisi nezaniká podle odst. 3. písm. c) tohoto ustanovení v
období mezi konáním celostátních voleb do zastupitelstev obcí a volbou nových
členů Kontrolní komise.
5. Žádný z členů Kontrolní komise nesmí být členem Předsednictva.
6. Členové Kontrolní komise zvolí ze svého středu předsedu Kontrolní
komise.
§ 14
Kontrolní komise Spolku
1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Spolku, který je ze své činnosti
odpovědný Členské schůzi.
2. Kontrolní komise dohlíží na dodržování právních předpisů, Stanov a vnitřních
předpisů Spolku a kontroluje hospodaření s finančními a hmotnými prostředky
Spolku, kontroluje dodržování rozpočtu a provádí kontrolu účtů; příslušné
orgány Spolku jsou povinny předložit Kontrolní komisi požadované podklady.
Kontrolní komise může, v případě zjištění závažných nedostatků, dát
Předsednictvu podnět ke svolání mimořádného zasedání Členské schůze.
3. Kontrolní komise je oprávněna účastnit se prostřednictvím svého zástupce s
hlasem poradním zasedání Předsednictva.
4. Kontrolní komise přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena Spolku.
5. Je-li Předsednictvo nebo některý z členů Předsednictva s ohledem na svůj
poměr k věci vyloučen, přechází pravomoc Předsednictva nebo některého
z členů Předsednictva na Kontrolní komisi. V případě vyloučení některého
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z členů Předsednictva pověří Kontrolní komise pro výkon jeho pravomoci
některého ze svých členů.
6. Kontrolní komise je povinna podávat písemnou zprávu o své činnosti
Členské schůzi jednou ročně.
§ 15
Financování, majetek a hospodaření
1. Orgány Spolku hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu Spolku.
Předsednictvo Spolku může:
a) použít nové, rozpočtem nepředvídané příjmy k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů,
b) rozhodovat o úpravách a přesunech mezi položkami schváleného
rozpočtu, přičemž nesmí měnit celkový rozpočet.
2. Rozpočet Spolku je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování
výsledků hospodaření ověřených auditorem, se provádí do 30. června
následujícího kalendářního roku.
3. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být
projednány Předsednictvem Spolku a Kontrolní komisí Spolku. Připomínky k
návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou členové
Spolku uplatnit na zasedání příslušného orgánu Spolku.
4. Systém odměn pro členy Spolku za některé činnosti ve prospěch Spolku, bude
upraven vnitřním předpisem.
5. Prostředky na svou činnost získává Spolek z členských příspěvků, z příjmů ze
svých činností, z výnosu svého majetku, z darů, ze státních příspěvků, nadačních
grantů, dotací.
6. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov, musí
sloužit k financování činností naplňující poslání a cíle Spolku a k vytváření
potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
7. Spolek nabývá majetek do svého vlastnictví, správy nebo užívání za účelem
řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
8. Předsednictvo může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména
pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku.
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§ 16
Zrušení a zánik Spolku
Spolek může být zrušen na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu
stanoveného zákonem. Spolek zaniká dnem jeho výmazu ze spolkového rejstříku.
§ 17
Likvidační zůstatek
Likvidační zůstatek Spolku se rozdělí mezi členy Spolku v poměru, v jakém se podíleli
na úhradě členských příspěvků v roce, kdy Spolek vstoupil do likvidace a ve čtyřech
předcházejících kalendářních letech.
§ 18
Platnost a účinnost
1. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto
stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí
členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou změněné stanovy vloženy
rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
2. Zakladatelé spolku a zároveň první členové spolku:
1) Ing. Radek Staňka, nar. 18. 10. 1986,
trvale bytem Uherčice 339, PSČ: 691 62;
2) Ing. Jiří Nevídal, nar. 13. 7. 1990,
trvale bytem Dlouhá 581, Šitbořice, PSČ: 691 76;
3) Jana Staňková, nar. 14. 12. 1997,
trvale bytem Uherčice 335, PSČ: 691 62;
4) Marek Ošťádal, nar. 28. 8. 1973,
trvale bytem Mezice 116, Náklo, PSČ: 783 32;
5) Pavel Pešek, nar. 10. 5. 1974,
trvale bytem Zahradní 581, Jílové u Prahy, PSČ: 254 01;
6) Ing. Miroslav Zborovský, nar. 13. 4. 1980,
trvale bytem Těšany 358, PSČ: 664 54
se v souladu s ust. § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, shodli na
těchto stanovách a tímto svým zakladatelským právním jednáním zakládají
spolek NAŠE ODPADKY, z. s.
3. Změna Stanov nabyla platnosti a účinnosti dnem jejich schválení 1. Členskou
schůzí spolku NAŠE ODPADKY, jež se konala dne 5. 5. 2021.
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