STANOVY
ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Název:

Česká lesnická společnost, z. s.

Sídlo:

Novotného lávka 5, Praha 1

IČ: 00549746

Statutární orgán: předseda spolku

Hlava I.
Základní ustanovení
1) Česká lesnická společnost, z. s. (dále jen ČLS) je dobrovolná, nepolitická, stavovská společenská
organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, jejichž profesní činnost souvisí nebo souvisela
s lesem, s lesním hospodářstvím, s lesnickým školstvím, výzkumem a vzděláváním,
s dřevařstvím a ochranou přírody a krajiny.
2) Ve své činnosti navazuje na více než 150 letou tradici lesnických společenských organizací
na území dnešní České republiky.
3) ČLS působí na území České republiky a Evropské unie.
4) ČLS je samostatným právním subjektem.
5) ČLS je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.
6) ČLS může být členem mezinárodních organizací.

Hlava II.
Hlavní a vedlejší činnost spolku
Článek 1 – Hlavní činnost spolku
1) Hlavní činností spolku ČLS je zajišťovat růst odborné úrovně a vzdělávání svých členů a dalších
zájemců, věnovat se vývoji v lesnictví, v lesnickém výzkumu, věnovat se práci s mládeží
zejména formou lesní pedagogiky, věnovat se ochraně přírody a krajiny na území České
republiky, vyjadřovat se k základním otázkám v oblasti lesního hospodářství, dřevařství, ochrany
kulturní krajiny a ochrany přírody.
2) V souvislosti s tím bude:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

usilovat v celé šíři své činnosti o ochranu přírodního prostředí a krajiny, pečovat o lesní
bohatství, ochraňovat je a přispívat k jejich systematickému rozvoji,
vytvářet podmínky pro růst odborné úrovně pracovníků v lesním hospodářství, dřevařství,
ochraně přírody a odvětví s tím souvisejících,
v oblasti lesnické politiky přispívat k jejímu usměrňování v duchu potřeb lesa, ochrany
přírody a krajiny, vytvářet prostor pro otevřenou odbornou diskusi ke všem aktuálním
otázkám,
pro své členy provádět v souladu se svým posláním vydavatelskou a publikační činnost,
spolupracovat se stavovskými a profesními organizacemi v ČR i v zahraničí, ústředními
orgány, výzkumnými ústavy, školami a státní správou, které se zabývají související
problematikou,
širokou veřejnost seznamovat s důležitostí a významem lesa, ochrany přírody a krajiny, se
záměry hospodaření v lese, popularizovat výsledky lesnického výzkumu, podílet se na jejich
využití a zavádění do praxe,
pro své členy pořádat odborné akce, semináře, přednášky, odborné jazykové kurzy a
exkurze, včetně lektorské činnosti, podporovat, organizovat a zajišťovat činnost v oblasti
vzdělávání a výchovy mládeže
podporovat vědu a výzkum týkající se lesů a jeho přírodního prostředí, lesnictví a lesního
hospodářství,
pro své členy organizovat, popřípadě zajišťovat poradenskou činnost,
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j)
k)
l)

organizovat tematické zájezdy, reciproční výměny a studijní cesty do zahraničí,
účastnit se řešení významných úkolů v lesním hospodářství, v dřevařství, ochraně přírody a
krajiny a v územním plánování,
vlastnit, nabývat a provozovat nezbytné nemovitosti.

Článek 2 - Vedlejší hospodářská činnost spolku
1) V rámci své vedlejší činnosti ČLS bude:
a)
b)
c)
d)

provádět v souladu se svým posláním vydavatelskou a publikační činnost,
provádět vymezenou podnikatelskou činnost přispívající k ekonomické samostatnosti ČLS,
pořádat odborné akce, semináře, přednášky, odborné jazykové kurzy a exkurze, včetně
lektorské činnosti pro veřejnost,
podporovat, organizovat a zajišťovat činnost v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže.

Hlava III.
Členství v ČLS
Článek 1 - Formy členství
1) ČLS rozlišuje tři druhy členství:
a)
b)
c)

individuální členství
kolektivní členství
čestné členství

Článek 2 - Individuální členství
1) Individuálním členem může být každý občan České republiky starší 18 let, který si podá
písemnou přihlášku.
2) Se souhlasem Republikového výboru ČLS (dále jen RV) se může stát členem též cizí státní
příslušník.
3) Individuální členové jsou registrováni v pobočných spolcích ČLS.

Článek 3 - Vznik a zánik individuálního členství
1) Individuální členství vzniká schválením přihlášky zájemce členskou schůzí pobočného spolku.
2) Individuální členství zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

písemným oznámením člena o vystoupení a vrácením členského průkazu,
nezaplacením členského příspěvku pro daný rok v přiměřené lhůtě,
vyloučením,
úmrtím,
zánikem pobočného spolku.

Článek 4 – Práva a povinnosti individuálních členů
1) Individuální člen ČLS má zejména tato práva:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

účastnit se jednání a rozhodování členských schůzí,
volit a být volen do všech orgánů spolku,
účastnit se podle svých schopností a možností činnosti orgánů ČLS,
podávat návrhy na zlepšení práce v ČLS,
předkládat kterémukoliv orgánu ČLS dotazy, připomínky, stížnosti, uplatňovat kritiku
ve všech orgánech ČLS,
obracet se na volené orgány ČLS o pomoc při řešení odborných problémů
a zastupování nebo hájení svých práv a oprávněných zájmů,
využívat členských výhod na akcích pořádaných ČLS,
vyjadřovat se k aktuálním otázkám v lesnictví, v lesnickém školství, v dřevařství, v ochraně
přírody a krajiny prostřednictvím pobočného spolku, u kterého je registrován.

2) Povinnosti individuálního člena ČLS:
a)

hájit zájmy spolku a usilovat o dosahování jeho vysoké odborné, ekonomické a společenské
úrovně a prestiže,
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b)
c)

aktivně se podílet na činnosti spolku,
dodržovat stanovy ČLS, platit členské příspěvky pravidelně ve stanovené výši pobočnému
spolku, u kterého je registrován.

Článek 5 - Kolektivní členství
1) Kolektivním členem může být každá právnická osoba registrovaná na území ČR nebo se sídlem
mimo ČR. Činnost takové organizace musí být slučitelná s posláním ČLS.
2) Kolektivní členové jsou registrováni v pobočných spolcích ČLS.

Článek 6 - Vznik a zánik kolektivního členství
1) Kolektivní členství vzniká schválením přihlášky členskou schůzí pobočného spolku
po předchozím schválení RV.

ČLS

2) Kolektivní členství zaniká:
a)
b)
c)
d)

písemným oznámením o vystoupení a to k 31. 12. kalendářního roku, v němž bylo oznámení
doručeno pobočnému spolku, který rozhodl o jeho přijetí,
neplněním členských povinností,
zánikem organizace, která je kolektivním členem ČLS,
zánikem pobočného spolku.

Článek 7 - Práva a povinnosti kolektivních členů
1) Kolektivní člen ČLS má zejména tato práva:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

prostřednictvím určeného zástupce se účastnit členských schůzí pobočného spolku s jedním
hlasem,
podávat návrhy na zlepšení práce v ČLS,
obracet se na volené orgány ČLS o pomoc při řešení odborných problémů,
vysílat své zástupce na akce ČLS,
předkládat návrhy na uspořádání odborných, vzdělávacích a jiných akcí příslušejících ČLS,
využívat zkušeností, materiálů a poznatků získaných z mezinárodních styků ČLS.

2) Povinnosti kolektivního člena:
a)
b)

v oblasti své působnosti spolupracovat při organizování odborných akcí pořádaných ČLS,
dodržovat stanovy ČLS, platit členské příspěvky pravidelně, ve stanovené výši pobočnému
spolku, u kterého je registrován.

Článek 8 - Čestné členství
1) Čestným členem se může stát občan ČR i cizí státní příslušník, který se mimořádně zasloužil
o rozvoj ČLS nebo lesnictví. Čestné členství uděluje valná hromada na návrh pobočných spolků
nebo RV.
2) Práva a povinnosti čestného člena:
a)
b)
c)

čestný člen má stejná práva jako individuální člen,
čestný člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky,
jeho činnost nesmí odporovat stanovám ČLS.

Článek 9 - Porušení členských povinností
1) Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov, může členská schůze
pobočného spolku či republikový výbor spolku uložit některé z těchto opatření:
a)
b)

výtku,
vyloučení.

2) Člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu
nezjednal ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení
povinností odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
3) Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu se uvedou okolnosti
osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se
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s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu
ku prospěchu.
4) O vyloučení člena rozhoduje členská schůze jeho pobočného spolku z vlastního podnětu nebo na
návrh republikového výboru.
5) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí
o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena,
odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných
odůvodněných případech.
6) Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu
rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle
však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením
zapsán do seznamu členů, jinak jeho právo zaniká.
7) Vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou
člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů.

Hlava IV.
Organizační struktura ČLS
Článek 1 – Orgány spolku a pobočných spolků
1) Orgány spolku jsou:
a)
b)
c)
d)

Valná hromada - Nejvyšší orgán
Předseda spolku - Statutární orgán
Republikový výbor
Kontrolní komise spolku

2) Orgány pobočného spolku jsou:
a)
b)
c)
d)

Členská schůze – Nejvyšší orgán
Předseda pobočného spolku - Statutární orgán
Výbor pobočného spolku
Kontrolní komise pobočného spolku

Článek 2 - Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem ČLS.
2) Je tvořena delegáty zvolenými v pobočných spolcích, vždy po jednom z každého pobočného
spolku. Delegáti disponují rozdílným počtem hlasů podle počtu členů pobočného spolku a to vždy
jeden rozhodující hlas na každých započatých 20 členů.
3) Valné hromady se s hlasem poradním účastní členové republikového výboru, členové kontrolní
komise, předsedové odborných skupin a pozvaní hosté.
4) Do působnosti valné hromady patří projednat a schválit:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulý rok,
zprávu kontrolní komise spolku,
zaměření činnosti ČLS v příštím roce a rozpočet RV,
výši zápisného a členských příspěvků,
vlastní jednací a volební řád,
uděluje čestná členství ČLS,
další záležitosti, které si k projednání vyhradí.

5) Volí členy republikového výboru a kontrolní komise ČLS na dobu 5 let.
6) Rozhoduje o změnách stanov, zániku spolku a majetkové likvidaci.

7) Valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina oprávněných
zástupců členů spolku.
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8) Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou rozhodujících hlasů přítomných delegátů.

Článek 3 - Předseda spolku
1) Předseda spolku zastupuje ČLS navenek a je jejím statutárním orgánem. V době jeho
nepřítomnosti jej zastupuje první místopředseda spolku, který pak jedná a rozhoduje ve všech
věcech, které jsou svěřeny předsedovi spolku.
2) Předsedu spolku volí členové republikového výboru ze svého středu na dobu 5 let. Návrh na
předsedu spolku může dát libovolný člen republikového výboru.
3) Předseda spolku kromě působnosti uvedené v bodě 1):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

obstarává všechny záležitosti spolku, které nepatří do působnosti republikového výboru,
je povinen řídit se usneseními valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a
stanovami,
odpovídá za svojí činnost valné hromadě,
připravuje, případně zajišťuje přípravu podkladů a návrhů pro jednání republikového výboru
a valné hromady,
řídí jednání schůze republikového výboru,
realizuje usnesení valné hromady,
vyžaduje dodržování zákonných předpisů,
uděluje po schválení republikovým výborem plnou moc k zastupování spolku, pokud jej
nemůže zastupovat sám,
pečuje o majetek spolku, spolu s tajemníkem odpovídá za finanční hospodaření podle
schváleného rozpočtu,
odpovídá za dokumenty spolku, které musí být uchovány po celou dobu jeho existence,
zajišťuje komunikaci s pobočnými spolky.

4) Může pověřit po dohodě s republikovým výborem určitými právy tajemníka či jiného externího
pracovníka k úkonům spojených s činností spolku. Způsob pověření a náplň práce externího
pracovníka musí schválit republikový výbor.

Článek 4 - Republikový výbor
1) Republikový výbor je organizační složka spolku a je nejvyšším organizačním a koordinačním
orgánem spolku mezi valnými hromadami.
2) Republikový výbor nemá výkonnou pravomoc a nezastupuje spolek navenek.
3) Republikový výbor je volen z kandidátů pobočných spolků. Svou činností odpovídá valné
hromadě.
4) Počet členů RV je 15.
5) Je volen valnou hromadou na období 5 let.
6) Republikový výbor:
a)
b)
c)

volí a odvolává ze svého středu předsedu a prvního a druhého místopředsedu,
jmenuje a odvolává tajemníka spolku,
řídí činnost svých odborných skupin, které podle potřeby zřizuje, slučuje, jmenuje jejich
vedení a ruší je,
d) svolává ročně valnou hromadu spolku,
e) může svolat mimořádnou valnou hromadu spolku na základě vlastního rozhodnutí nebo na
žádost alespoň pěti pobočných spolků,
f) schází se podle potřeby, nejméně však 5x ročně,
g) připravuje roční zprávy o činnosti a hospodaření, roční plány práce a roční rozpočet, které
předkládá ke schválení valné hromadě,
h) realizuje a průběžně kontroluje plnění usnesení valné hromady,
i) koordinuje a kontroluje činnost všech orgánů spolku v období mezi valnými hromadami,
j) spolupracuje s odbornými národními institucemi, hospodářskými a společenskými
organizacemi i partnerskými organizacemi v zahraničí,
k) navrhuje valné hromadě výši individuálních a kolektivních příspěvků,
l) navrhuje čestná členství ČLS,
m) usiluje o všestranný rozvoj spolku,
n) projednává stanoviska, doporučení a závěry kontrolní komise,
o) schvaluje sloučení pobočných spolků na základě návrhu těchto pobočných spolků,
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p)
q)

pravidelně informuje pobočné spolky o své činnosti,
rozhoduje v záležitostech spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti většiny
členů a rozhoduje většinou zúčastněných členů.
Článek 5 - Kontrolní komise

1) Je kontrolním a revizním orgánem spolku.
2) Je volena valnou hromadou na období 5 let.
3) Je minimálně 5 členná a tvoří jí předseda a další členové.
4) Předsedu kontrolní komise volí členové kontrolní komise ze svého středu na období 5 let.
5) Dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy. Svá zjištění předkládá republikovému výboru a valné hromadě
spolku.
6) Členové kontrolní komise mohou nahlížet do účetních dokladů spolku a požadovat vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.
7) Zodpovídá za svou činnost valné hromadě spolku.
8) Kontrolní komise se schází min. 4x během roku a je povinna předkládat čtvrtletní zprávy
republikovému výboru.
9) Každého jednání republikového výboru se musí zúčastnit alespoň jeden zástupce kontrolní
komise.

Článek 6 - Členská schůze pobočného spolku
1) Je nejvyšším orgánem pobočného spolku
2) Členská schůze je shromáždění členů a koná se minimálně 1x ročně.
3) Mimořádnou členskou schůzi svolá předseda pobočného spolku z vlastního podnětu, nebo
požádá-li o to s uvedením pořadu jednání alespoň jedna třetina členů.
4) Do působnosti členské schůze náleží:
a)
b)
c)

volba a odvolání předsedy pobočného spolku, výboru spolku a kontrolní komise na dobu 5
let,
schvalovat návrhy předsedy, případně členů spolku,
rozhodovat o všech závažných záležitostech spolku, zejména o:
i. přijetí a vyloučení člena,
ii. uzavírání smluv,
iii. rozdělení a zániku pobočného spolku,
iv. zvýšení členských příspěvků pro své členy.

5) Hlasovací právo náleží pouze členům pobočného spolku.
6) Členská schůze je schopna usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina všech členů pobočného
spolku.
7) Pro zrušení pobočného spolku je nutný souhlas min. 2/3 všech jeho členů.
8) K přijetí rozhodnutí, schválení a volbě je potřebná prostá většina přítomných hlasů.
9) Průběh jednání členské schůze řídí předseda pobočného spolku podle obvyklého pořadu
schváleného v úvodu jednání členské schůze.
10) O průběhu jednání a o usnesení členské schůze pořizuje členskou schůzí zvolený zapisovatel
stručný zápis. Zápisy podepisuje zapisovatel a předseda spolku. Zpracovaný zápis musí pobočný
spolek do 30 dnů od konání členské schůze odeslat republikovému výboru ČLS.
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11) Považuje-li člen spolku rozhodnutí některého z jeho orgánů za nezákonné nebo odporující
stanovám, může se do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 1 roku
od tohoto rozhodnutí, domáhat, aby soud vyslovil jeho neplatnost, jinak jeho právo zaniká.

Článek 7 - Předseda pobočného spolku
1) Předseda pobočného spolku zastupuje pobočný spolek navenek a je jeho statutárním orgánem.
2) Předseda pobočného spolku je volen z členů pobočného spolku na období 5 let. Návrh na
předsedu pobočného spolku může dát libovolný člen pobočného spolku.
3) Předseda pobočného spolku kromě působnosti uvedené v bodě 1):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

obstarává všechny záležitosti pobočného spolku, které nepatří do působnosti členské schůze,
je povinen řídit se usneseními členské schůze, pokud jsou v souladu s právními předpisy a
stanovami,
odpovídá za svojí činnost členské schůzi,
připravuje, případně zajišťuje přípravu podkladů a návrhů pro jednání členské schůze,
řídí jednání členské schůze, případně k řízení členské schůze pověřuje některého člena
výboru pobočného spolku,
realizuje usnesení členské schůze,
vyžaduje dodržování zákonných předpisů,
uděluje plnou moc k zastupování pobočného spolku, pokud jej nemůže zastupovat sám. Tuto
plnou moc a její rozsah musí schválit výbor pobočného spolku.
pečuje o majetek pobočného spolku, odpovídá za finanční hospodaření podle schváleného
rozpočtu,
odpovídá za dokumenty pobočného spolku, které musí být uchovány po celou dobu jeho
existence.

Článek 8 - Výbor pobočného spolku
1) Výbor je orgán pobočného spolku, do jehož působnosti patří:
a)
b)

příprava členské schůze,
příprava návrhu hospodaření, návrhu na volbu a odvolání předsedy, případně dalších členů
výboru, návrhu finančního rozpočtu apod.

2) Je volen členskou schůzí na období 5 let.
3) Výbor pobočného spolku tvoří:
a)
b)
c)
d)

předseda
místopředseda
finanční hospodář
popř. další členové

Článek 9 - Kontrolní komise pobočného spolku
1) Je kontrolním a revizním orgánem pobočného spolku.
2) Je volena členskou schůzí na období 5 let.
3) Je minimálně 3 členná a tvoří jí předseda a minimálně dva členové.
4) Předsedu si volí ze svého středu.
5) Dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li pobočný spolek činnost v souladu se
stanovami a právními předpisy. Svá zjištění předkládá členské schůzi. Členové kontrolní komise
mohou nahlížet do účetních dokladů pobočného spolku a požadovat vysvětlení k jednotlivým
záležitostem.
6) Zodpovídá za svou činnost členské schůzi pobočného spolku.
7) Kontrolní komise pobočného spolku se schází min. 1x ročně.

Článek 10 - Další organizační struktura
1) Oblastní výbory:
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a)
b)
c)

Mohou vzniknout jako organizační složka spolku určená pro koordinaci činnosti 3 a více
pobočných spolků.
Nemají právní subjektivitu.
Nevolí orgány.

2) Odborné skupiny:
a)
b)
c)
d)
e)

Odborná skupina je odborným orgánem republikového výboru.
Zaměření odborných skupin navazuje na aktuální potřeby lesního hospodářství.
Členem odborné skupiny může být každý člen spolku, splňující požadavky dané odbornosti.
Odborná skupina má předsedu, kterého jmenuje a odvolává republikový výbor.
Odborné skupiny vyvíjejí svou činnost v souladu se stanovami.

Hlava V
Členské příspěvky
1) Členské příspěvky stanoví v minimální výši každoročně valná hromada ČLS.
2) Každý pobočný spolek musí odvádět na činnost republikového výboru 10,- Kč ročně za každého
svého člena. Zvýšení tohoto příspěvku je v pravomoci valné hromady.

Hlava VI
Evidence členů
1) Přesnou evidenci svých členů vedou jednotlivé pobočné spolky a zasílají jí jednou ročně spolu
se zápisem z výroční členské schůze republikovému výboru.
2) Evidence členů pobočných spolků jsou neveřejné.
3) Spolek vede evidenci pobočných spolků a jejich statutárních zástupců.

Hlava VII
Vzájemné vztahy spolku a pobočných spolků
1) Pobočný spolek je základním organizačním článkem spolku, má právní subjektivitu, která
vyplývá z těchto stanov, má ekonomickou samostatnost.
2) Činnost pobočného spolku se řídí stanovami spolku, zájmy členů, obecně závaznými právními
předpisy a usneseními příslušných orgánů spolku.
3) Pobočný spolek je možno zřídit kdekoliv v případě, že projeví zájem nejméně 7 osob. Podmínkou
zřízení je žádost o zřízení podaná RV spolku a její následné schválení RV.
4) Zápis pobočného spolku podá ve veřejném rejstříku statutární orgán spolku.
5) Pobočný spolek v rozsahu své působnosti uskutečňuje cíle a poslání ČLS dle těchto stanov. Jeho
činnost je usměrňována metodickými pokyny republikového výboru.
6) Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku neručí spolek za pohledávky a závazky
pobočných spolků.
7) Do doby zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku není pobočný spolek oprávněn
vykonávat jakoukoliv hospodářskou činnost.
8) Spolek zajišťuje za pobočné spolky komunikaci s příslušným veřejným rejstříkem.

9) Pobočný spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. Členská schůze rovněž rozhodne o
způsobu provedení majetkové likvidace.
10) Zánikem spolku zanikají i všechny pobočné spolky.
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Hlava VIII
Závěrečná ustanovení
1) Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
2) Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením
z funkce. Při odstoupení z funkce, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení
o odstoupení na zasedání orgánu nebo od dojití oznámeni o rezignaci do sídla spolku.
3) Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům, nebo
mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by
nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán
nemá působnost rozhodnout.
4) Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní
členy až do doby nejbližšího zasedání orgánu k volbě.
5) Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku platí přiměřeně ustanovení
o valné hromadě spolku.
6) V případě nebezpečí z prodlení může kolektivní orgán s výjimkou valné hromady rozhodovat
hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle
předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno
souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech
členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším
zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního
zasedání orgánu.
7) Jednání kolektivních orgánů s výjimkou valné hromady se mohou členové zúčastnit i s využitím
technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.
8) Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu
odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento
člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu
z jednání orgánu.
9) Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání
kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na
uvedeném jednání hlasoval.
10) Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
11) Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout, aby
soud rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo
stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.
12) Tyto stanovy byly projednány a přijaty valnou hromadou dne 9. 4. 2015 s tím, že nahrazují
stanovy přijaté usnesením valné hromady dne 18. 9. 2012.

………..……………………………………..
Praha, 9. 4. 2015

Ing. Pavel Draštík
Předseda
České lesnické společnosti, z. s.
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