Stanovy občanského sdružení ŠUMAVA 21
I. Název a sídlo
1. Název: Šumava 21
2. Sídlo sdružení: Ing. Jiří Štich, Lhota 78, 252 41 Dolní Břežany

II. Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením vzniklým podle zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou dle
českého práva.

III. Poslání a cíle
Hlavním posláním sdružení Šumava 21 je ochrana přírody a krajiny se zaměřením na lesy
Národního parku Šumava.
Cíle a činnost sdružení:
- prosazovat koncepci zeleného lesa v Národním parku Šumava s podporou odborné
lesnické veřejnosti a veřejnosti laické
- seznamovat s touto koncepcí orgány odpovědné za stav přírody v NP Šumava a
připomínkovat strategie a koncepce NP Šumava jimi vytvářené
- zajišťovat medializaci názorů odborné lesnické veřejnosti na koncepci NP Šumava a
- informovat o nich veřejnost
- pořádat semináře, školení a jiné akce podporující hlavní cíle a poslání sdružení
Šumava 21.
Cíl sdružení je ve shodě s posláním Národního parku Šumava, jak je formulován v nařízení
vlády č. 163 ze dne 20. března 1991, jímž se zřizuje NP Šumava.

IV. Členství
1. O členství se může ucházet osoba, která se ztotožňuje s posláním a cíli sdružení a chce
se podílet na jeho práci. Členem sdružení se může stát i právnická osoba, která chce
podporovat jeho činnost.
2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky.
3. Členství zaniká vystoupením člena z jeho vlastní vůle nebo zrušením členství radou
sdružení pro závažné porušení členských povinností, úmrtím individuálního člena
nebo v případě právnické osoby jejím zánikem. Závažným porušením členských
povinností se rozumí zejména zpronevěra finančních prostředků sdružení a
poškozování zájmů sdružení na veřejnosti nebo vyvíjení jiné činnosti, která je
v rozporu s cíli sdružení.
4. Člen sdružení má právo:
a) podílet se na rozvoji, řízení a kontrole činnosti sdružení
b) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze a veškeré další činnosti sdružení,
která není vyhrazena voleným orgánům
c) volit a být volen do orgánů sdružení

d) vznášet u volených orgánů sdružení připomínky, stížnosti a náměty na činnost
sdružení a být do 30 dnů od jejich podání písemně informován o jejich vyřízení
e) vystoupit ze sdružení na základě písemného oznámení předaného radě sdružení
5. Člen sdružení je povinen:
a) dodržovat stanovy sdružení a plnit usnesení jeho orgánů
b) chránit zájmy a majetek sdružení
c) platit členské příspěvky ve výši dle usnesení členské chůze

V. Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou
• členská schůze
• rada
A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze.Členská schůze je tvořena všemi členy
sdružení.
2. Členskou schůzi svolává rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně pozvánkou,
kterou zašle všem členům nejméně 15 dnů před konáním schůze.
3. Rada je povinna svolat členskou schůzi, zažádá-li o to s uvedením důvodu nejméně
jedna třetina členů nebo kontrolní komise.
4. Do působnosti členské schůze patří:
a) schvalovat a měnit stanovy sdružení
b) volit a odvolávat členy rady
c) schvalovat zprávu o činnosti sdružení předkládanou radou a roční účetní
uzávěrku
d) schvalovat zásady hospodaření s majetkem
e) rozhodovat o strategickém plánu rozvoje činnosti sdružení
f) schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení členů
g) rozhodovat o zániku sdružení
5. Členská schůze je usnášeníschopná, dostaví li se alespoň třetina členů sdružení. Neníli schůze usnášeníschopná, je rozpuštěna a svolána znovu v nejbližším možném
termínu, tato znovu svolaná členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu
zúčastněných členů.
6. Rozhodování se provádí veřejným hlasováním. Vítězí rozhodnutí, které získá větší
počet hlasů. Při nerozhodném výsledku hlasování rozhoduje hlas jednatele.
7. Člen sdružení může být na členské schůzi zastoupen jiným členem sdružení na
základě písemné plné moci.

B. Rada sdružení
1. Rada je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské
schůze a plní úkoly uložené členskou schůzí.
2. Rada je tříčlenná, skládá se z jednatele, zástupce jednatele a hospodáře. Členy rady
volí do těchto funkcí tajnou volbou členská schůze.

3. Rada se schází dle potřeby. Radu svolává jednatel nejméně 15 dnů před konáním
schůze rady.
4. Rada je volena na funkční období jednoho roku.
5. Každému členu rady náleží při hlasování jeden hlas.

VI. Jednání jménem sdružení
Jménem sdružení jedná samostatně jednatel nebo zástupce jednatele, kteří jsou statutárními
zástupci sdružení.

VII. Hospodaření sdružení
1. Za hospodaření sdružení zodpovídá rada.
2. Příjmy tvoří členské příspěvky-jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z neziskové
činnosti v souladu s cíli sdružení.
3. Nakládání s majetkem sdružení se řídí obecně závaznými předpisy, stanovami a
usneseními orgánů sdružení.

VIII. Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká, rozhodne-li o tom členská schůze. Zánik sdružení sdělí rada všem
členům sdružení písemnou formou.
2. Rada sdružení zabezpečí provedení majetkového vypořádání v souladu s právními
předpisy a členská schůze rozhodne o využití případného zůstatku.
IX. Účinnost
Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., ve znění
pozdějších podpisů.

V Praze 30. listopadu 2003

