Stanovy NEzávislého Sociálně
Ekologického HNUTÍ – NESEHNUTÍ

Čl. 1

Název a sídlo spolku
NESEHNUTÍ (dále jen spolek) má své sídlo v Brně.
Čl. 2

Charakter spolku
Spolek je dobrovolnou, nevládní, veřejně prospěšnou neziskovou organizací, v níž se sdružili občané
a občanky k aktivní činnosti na ochranu životního prostředí, přírody a lidských práv. Spolek je
právnickou osobou.
Čl. 3

Účel spolku
Základním účelem spolku a jeho cíli je zejména:
a. chránit přírodu a krajinu;
b. aktivně vystupovat na ochranu lidských práv;
c. prosazovat a obhajovat práva žen a dívek jako součást lidských práv, podporovat myšlenku
rovných příležitostí a pracovat s rodinami;
d. aktivně se podílet na ochraně zvířat a jejich práv;
e. vystupovat proti diskriminaci a překonávat předsudky, podporovat práva menšin a příchozích
a jejich integraci;
f. podporovat občanskou participaci jako součást rozvoje občanské společnosti;
g. vyhledávat, aktivizovat a podporovat síly, iniciativy a dobrovolníky a dobrovolnice k naplnění
těchto cílů v České republice i v zahraničí.
Čl. 4

Formy činnosti spolku
Spolek pracuje zásadně nenásilným způsobem.
Formami hlavní činnosti spolku jsou zejména:
a. organizování kampaní, petičních aktivit a dalších veřejných akcí;
b. výchovná a popularizační činnost, práce s dětmi a mládeží, vydávání knih a časopisů, tvorba
elektronických informačních nástrojů, pořádání výstav a veřejných mítinků a dalších odpovídajících akcí;
c. organizování vzdělávacích akcí (přednášek, seminářů, workshopů, informačních stánků apod.);
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d. informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací, vytváření odborných textů a knihovnická činnost;
e. účast ve správních a jiných řízeních;
f. praktická činnost ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí, resp. státní správy;
g. poskytování poradenství a konzultací v zájmových oblastech (vč. facilitace, mediace skupinových
procesů apod.);
h. podílení se na realizaci mezinárodních vzdělávacích výměn nevládních organizací, občanských
iniciativ a vzdělávacích institucí.
Spolek může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
Čl. 5

Členství ve spolku
Členem či členkou spolku je taková osoba, která má ve spolku hlasovací právo (dále také „osoba
s hlasovacím právem“). Hlasovací právo může mít fyzická osoba starší 15 let. O přidělení a odebrání
hlasovacího práva rozhoduje shromáždění místní skupiny; ojediněle může hlasovací právo přidělit
osobě z regionu, pro který není místně příslušná žádná skupina, Rada (viz čl. 6, body 2, 3). O přidělení
hlasovacího práva je možné hlasovat i opakovaně, a to od okamžiku, kdy je absolvována čekací lhůta. Seznam členů a členek je neveřejný a je veden v elektronické formě Radou pověřenou osobou.
1. Osoba s hlasovacím právem/člen, členka má dále tato práva:
a. předkládat návrhy, podněty a připomínky;
b. účastnit se a hlasovat na valné hromadě;
c. účastnit se a hlasovat na shromáždění právě jedné místní skupiny;
d. volit a být volena do orgánů spolku;
e. podávat návrh na odebrání hlasovacího práva Radě nebo shromáždění místní skupiny ústně,
písemně či elektronicky;
f. odvolat se proti rozhodnutí orgánu spolku o odebrání hlasovacího práva do jednoho měsíce od
okamžiku doručení tohoto rozhodnutí;
g. účastnit se aktivit pořádaných spolkem.
2. Podmínky nutné pro získání hlasovacího práva:
a. dodržovat stanovy spolku;
b. chovat se nenásilně a nepoškozovat dobré jméno spolku;
c. aktivně se účastnit práce spolku;
d. absolvovat tříměsíční čekací lhůtu, během níž je osoba zvána na valné hromady a shromáždění
místní skupiny.
3. Pozastavení hlasovacího práva
Oznámením o pozastavení hlasovacího práva učiněným osobou s hlasovacím právem je výkon
jejího hlasovacího práva dočasně pozastaven, a to na dobu minimálně 3 měsíců, ne však déle než
na dobu 1 roku. Je možné zažádat o prodloužení přerušení. Celková doba pozastavení hlasovacího
práva nesmí přesáhnout 2 roky.
4. Hlasovací právo (členství ve spolku) zaniká:
a. doručením písemného oznámení s žádostí o zrušení hlasovacího práva Radě spolku;
b. rozhodnutím Rady o zrušení hlasovacího práva (vyloučení ze spolku) při nedodržení podmínek
(viz čl. 5, bod 2);
c. rozhodnutím místní skupiny; týká se pouze příslušníka nebo příslušnice této místní skupiny;
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d. úmrtím dotyčné osoby;
e. zánikem spolku.
Rozhodnutí o vyloučení člena či členky/rozhodnutí o ukončení hlasovacího práva doručuje spolek
(viz čl. 4b a 4c) písemně poštou nebo elektronicky s elektronickým podpisem.
Čl. 6

Organizační uspořádání
Orgány spolku jsou valná hromada všech osob s hlasovacím právem (dále jen valná hromada), Rada
a shromáždění místní skupiny. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, následuje Rada a poté
místní skupiny.

1. Valná hromada
Valnou hromadu svolává (minimálně s 14denním předstihem) nejméně dvakrát ročně jednatel či
jednatelka spolku, nebo osoba s hlasovacím právem jednatelem nebo jednatelkou pověřená. Dále
má povinnost svolat valnou hromadu na návrh nejméně 1/3 všech osob s hlasovacím právem. Je
vyloučeno svévolně měnit nebo rušit termín konání valné hromady.
Valné hromady se mohou účastnit i další pozvané osoby – hosté a hostky, dobrovolníci a dobrovolnice, lidé zaměstnaní ve spolku, bez možnosti hlasovat, ale s možností získat podkladové materiály,
účastnit se diskusí a vyjadřovat stanoviska k diskutovaným bodům jednání.
Valná hromada je usnášení schopná, účastní-li se jí nejméně polovina osob s hlasovacím právem, jež
v den konání valné hromady nemají pozastaven výkon hlasovacího práva (viz čl. 5, bod 3). Zastoupení
osoby s hlasovacím právem jinou osobou je vyloučeno.
Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá jednatel či jednatelka náhradní valnou hromadu,
a to nejpozději do 30 dnů. Tato valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných osob s hlasovacím právem. Hlasování na valné hromadě je tajné, pokud o to požádá alespoň
jedna osoba s hlasovacím právem.
Kromě rozhodování o zániku spolku valná hromada rozhoduje 2/3 většinou z přítomných osob
s hlasovacím právem. Pravidla usnášeníschopnosti platí i pro návrhy změny programu řádné, náhradní či mimořádné valné hromady, přičemž za změnu programu není považován přesun jednotlivých
bodů v rámci dne.
Usnášeníschopná valná hromada může:
a. volit čtyři zástupce a zástupkyně do Rady;
b. schvalovat stanovy spolku a změny těchto stanov;
c. rozhodovat 3/4 většinou o zániku spolku;
d. úkolovat Radu;
e. měnit rozhodnutí Rady, a to i se zpětnou platností.
Usnášeníschopná valná hromada:
a. určuje koncepci činnosti spolku a jeho cíle na příští období;
b. schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za minulé období;
c. schvaluje rozpočet spolku.
Strategické rozhodnutí valné hromady
Strategické rozhodnutí se týká spolku či pobočného spolku a jeho obsahem může být rozhodování
např. o výrazných finančních či dlouhodobých dopadech či závazcích organizace. Valná hromada
má právo přijmout strategické rozhodnutí a k jeho schválení je třeba minimálně ¾ souhlas všech
osob s hlasovacím právem. Souhlas s přijetím daného strategického rozhodnutí může vyjádřit osoba
s hlasovacím právem, která není přítomna jednání valné hromady, i písemně. O tom, že hlasování
probíhá v režimu strategického rozhodnutí, informuje navrhovatel či navrhovatelka ještě před
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samotným hlasováním společně s pozvánkou na valnou hromadu. Strategické rozhodnutí může být
změněno, zrušeno či modifikováno pouze hlasováním, v nichž danou změnu podpoří minimálně
¾ většina všech osob s hlasovacím právem. Pokud není v rozhodnutí samotném uvedeno jinak, platnost strategického rozhodnutí je 2 roky (v tomto období je možné strategické rozhodnutí změnit
či zrušit opět pouze rozhodnutím v režimu strategického rozhodnutí), poté přechází do režimu
běžného rozhodnutí.

2. Rada
Statutárním orgánem spolku je Rada, která je místně příslušná na celém území ČR. Jejími členy a členkami se mohou stát pouze osoby s hlasovacím právem. Funkční období členů Rady je 13 měsíců.
Rada nemůže kooptovat nového člena či členku.
Radu tvoří 5 členů či členek. Je složena ze dvou částí. První tvoří volení zástupci a zástupkyně pobočného spolku (místní skupiny). Druhá část je tvořena čtyřmi zástupci a zástupkyněmi volenými na
valné hromadě nadpoloviční většinou hlasů.
Pokud zástupců či zástupkyň zvolených na valné hromadě bude více než čtyři, členy a členkami Rady
se stanou první čtyři osoby podle počtu získaných hlasů. Mezi osobami se stejným počtem získaných
hlasů se rozhoduje ve druhém hlasovacím kole. Pokud by v prvním kole nebyli zvoleni všichni čtyři
členové a členky, volí se chybějící členové a členky ve druhém hlasovacím kole. Ve druhém hlasovacím kole stačí prostá většina hlasů. Každý člen a členka Rady má jeden hlas.
Rada se schází nejméně dvakrát do roka. Rada rozhoduje o věcech týkajících se spolku jako celku
a dohlíží na dodržování Stanov.
Rada má jako kolektivní orgán výlučné právo:
–– rozhodnout o zřízení či zrušení místní skupiny a udělení či odebrání místní příslušnosti;
–– 2/3 většinou odebrat hlasovací právo při nedodržení podmínek (viz čl. 5, bod 3);
–– 2/3 většinou přidělit hlasovací právo osobě pracující v regionu, pro který není místně příslušná
žádná skupina;
–– zvolit z okruhu svých členů jednatele či jednatelku spolku.
Rada rozhoduje konsensem všech členů a členek. Pokud není konsensus dosažen při prvním
hlasování, hlasování se opakuje a rozhoduje se 3/5 většinou všech členů a členek (pokud není jinde
v těchto stanovách určeno jinak, viz například odebrání hlasovacího práva). Rada na svém zasedání
jmenuje svolavatele či svolavatelku zasedání příštího.
Jménem spolku jedná samostatně ve všech věcech jednatel či jednatelka, případně Radou pověřená
osoba s hlasovacím právem. Ostatní členové a členky rady jednají za spolek jen společně s jednatelem
či jednatelkou nebo na základě jeho pověření. Jednatel či jednatelka má právo vydávat stanoviska
a prohlášení spolku. Jednatel či jednatelka má právo vystupovat a jednat za spolek samostatně,
pokud Stanovy neurčí, že o věci rozhoduje Rada jakožto kolektivní orgán.
Spolek řídí také dalšími interními směrnicemi a pravidly spolku, které přijme Rada nebo Valná hromada.

3. Místní skupina = pobočný spolek
Místní skupina vzniká rozhodnutím Rady na návrh Rady nebo na žádost alespoň tří osob s hlasovacím právem, které budou tvořit shromáždění místní skupiny. Rozhodnutím Rady se místní skupina
stává místně příslušnou pro region, v němž působí. Místní skupina má právní subjektivitu a má tedy
stejná práva jako hlavní spolek; může uzavírat smlouvy, účastnit se správních řízení, podávat žaloby,
nakládat s majetkem, dostávat dary, vystupovat na veřejnosti. Místní skupina neručí za spolek ani
spolek neručí za místní skupinu. Orgánem skupiny je její shromáždění. Shromáždění místní skupiny
se koná minimálně čtyřikrát do roka. Shromáždění svolává statutární zástupce či zástupkyně místní
skupiny a to nejpozději 14 dní před jeho konáním. Shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se jej
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minimálně 1/2 osob s hlasovacím právem z dané místní skupiny. Způsob jeho rozhodování je stejný
jako u valné hromady spolku. Zastoupení člena či členky shromáždění místní skupiny není možné.
Shromáždění místní skupiny:
–– volí a odvolává nadpoloviční většinou svého statutárního zástupce či zástupkyni do Rady,
který je zároveň zástupcem či zástupkyní místní skupiny. Tento statutární orgán se označuje
„statutár“ či „statutárka“. Nepodaří-li se takto nikoho zvolit, stačí v následujícím kole ke zvolení
zástupce či zástupkyně většina prostá. Statutárem či statutárkou místní skupiny nesmí být osoba s pozastaveným výkonem hlasovacího práva. Statutár či statutárka je volen/a na období 13
měsíců;
–– uděluje a odebírá hlasovací právo 2/3 většinou osobám z regionu, pro který je místně příslušná;
–– podává Radě a valné hromadě prostřednictvím svého zástupce či zástupkyně zprávy o své činnosti;
–– 3/4 většinou hlasů může rozhodnout o svém zrušení.

4. Kontaktní místo
Rada může na žádost osoby s hlasovacím právem zřídit kontaktní místo NESEHNUTÍ v lokalitě, kde
nepůsobí žádná místní skupina. Podmínkou vytvoření takového kontaktního místa je účast mi
nimálně jedné osoby s hlasovacím právem. Úkolem kontaktního místa je aktivně usilovat o zapojení
dalších osob s hlasovacím právem a následné vytvoření místní skupiny.
Čl. 7

Hospodaření spolku
a. Příjmy spolku tvoří především účelově zaměřené granty, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.
b. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.
Čl. 8

Zánik spolku
a. Spolek zaniká rozhodnutím usnášeníschopné valné hromady 3/4 většinou.
b. Jeho majetek je po provedené likvidaci předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou
blízké cílům spolku a jež se zabývá neziskovou činností.
c. Rada spolku určí likvidátora či likvidátorku spolku.

V Brně dne 14. 9. 2016
Zapsala:
Mgr. Kristýna Pešáková PhD.,
statutární zástupkyně NESEHNUTÍ Brno

Ověřila:
Mgr. Petra Havlíková,
jednatelka
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