
 
STANOVY SPOLKU 

Oživení, z.s. 

I. Název a sídlo 

1. Oživení, z.s. (dále jen „Oživení“) má sídlo v Praze. 

2. Oživení působí na celém území České republiky 

 

II. Účel Oživení 

Účelem Oživení je 

1. rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu, 

2. podpora aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných, 

3. prosazování principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě, 

4. prosazování principu partnerství v neziskovém sektoru a mezi nevládními neziskovými 

organizacemi, veřejnou správou a komerčním sektorem, 

5. ochrana přírody a krajiny 

6. podpora a prosazování principů udržitelného rozvoje. 

 

III. Hlavní činnost Oživení 

Činnost Oživení směřuje k naplnění účelu popsaného v článku II., co by společného zájmu jeho 

členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: 

1. poskytování právního a expertního poradenství, 

2. zpracování, vydávání a distribuce odborných analýz, 

3. pořádání seminářů, přednášek a konferencí, 

4. organizování kampaní, petičních aktivit a veřejných debat, 

5. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, 

6. propagace aktivit Oživení, vzdělávání a osvěta v oblasti transparentní a odpovědné 

správy věcí veřejných, 

7. šíření environmentálních hodnot prostřednictvím environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty. 

 

IV. Členství v Oživení, členství v Klubu přátel Oživení, práva a povinnosti členů Oživení 

 

1. Členem Oživení se může stát fyzická nebo právnická osoba vyvíjející činnost v souladu se 

stanovami Oživení. Členem Oživení může být i cizí státní příslušník. 

2. Členství v Oživení vzniká podáním písemné přihlášky a jejím schválením Valnou 

hromadou. 

3. Členové Oživení mají právo účastnit se Valné hromady, předkládat Valné hromadě návrhy 

k hlasování, hlasovat o přednesených návrzích a zprávách, v případě fyzické osoby být 

volen do orgánů Oživení. 

V případě právnické osoby jedná její statutární orgán nebo zplnomocněný zástupce, vždy 

s právem jednoho hlasu. 

4. Členové Oživení jsou povinni jednat v souladu s účelem Oživení, dodržovat stanovy a 

aktivně se účastnit Valné hromady. 

5. Členství v Oživení zaniká: 



 
a) doručením písemného sdělení o vystoupení člena Oživení k rukám Předsedy, 

b) v mimořádných případech rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena Oživení, 

dopustil-li se člen Oživení činu neslučitelného s účelem Oživení, 

c) zánikem Oživení 

d) smrtí nebo zánikem člena Oživení, 

e) z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

Důvody pro zánik členství se pro členy Klubu přátel Oživení použijí obdobně. 

6. Fyzické a právnické osoby, které chtějí podpořit činnost Oživení, se mohou stát členy 

Klubu přátel Oživení (dále jen „člen Klubu“). Členy Klubu se stávají automaticky po 

zaplacení členského příspěvku. 

Výši členského příspěvku určuje Předseda. Člen Klubu obdrží výroční zprávu a zpravodaj 

Oživení. S členstvím v Klubu nejsou spojena žádná další práva ani povinnosti. Členství 

v Klubu zaniká také nezaplacením příspěvků. 

 

V. Orgány Oživení 

 

1. Orgány Oživení jsou Valná hromada, Předseda, Kontrolor a, pokud je zvolen, 

Místopředseda. 

2. Statutárním orgánem Oživení jsou Předseda a rozhodnutím Valné hromady i 

Místopředseda. Předseda i Místopředseda jsou oprávněni jednat za Oživení ve všech 

věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, 

včetně dispozic s majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance 

spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních 

záležitostech. Za spolek může jednat rovněž Předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec 

spolku. Předseda i Místopředseda jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou. Funkční 

období Předsedy i Místopředsedy je 5 let. 

3. Valná hromada je nejvyšší orgánem Oživení. Schází se nejméně jednou ročně. Valnou 

hromadu svolává Předseda. Valná hromada schvaluje zejména přihlášku člena Oživení, 

stanovy Oživení a jejich změny, výroční zprávu o činnosti, závěrečný účet a návrh 

rozpočtu na další období. Valná hromada rozhoduje zejména o koncepci činnosti pro 

nadcházející období. Valná hromada volí a odvolává Předsedu. Valná hromada je 

usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů Oživení. V případě 

hlasování je třeba dosáhnout prostě většiny přítomných členů. Valná hromada může 

přijímat usnesení per rollam. Pravidla jednání per rollam upravují Stanovy Oživení. 

4. Kontrolor je kontrolním orgánem spolku a je jmenován Valnou hromadou, monitoruje 

činnosti a aktivity spolku, zda jsou v souladu s vytyčenými cíli dle Stanov, kontroluje 

hospodaření spolku, nastavení vnitřních procesů a dodržování Etického kodexu 

pracovníků a členů spolku Oživení. Kontrolor odpovídá Valné hromadě a o svých 

zjištěních neprodleně informuje Předsedu spolku a na nejbližším zasedání Valné 

hromady, kterou z těchto důvodů může svolat. 

 

VI. Pravidla hlasování per rollam 

 

1. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Valné hromady, 

mohou být z rozhodnutí Předsedy rozeslány členům Oživení k projednání mimo zasedání 

Valné hromady písemně nebo elektronicky (dále „per rollam“). 



 
2. Členové Oživení musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně 

návrhu usnesení. Lhůtu pro hlasování per rollam stanoví Předseda, který návrh rozeslal. 

Lhůtu pro hlasování per rollam je minimálně pět pracovních dní. 

3. Členové Oživení se k návrhu zaslanému per rollam vyjádří požadovaným způsobem, 

sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody 

svého stanoviska. 

4. Požádá-li o to nadpoloviční většina členů Oživení, musí Předseda, který rozeslal návrh 

k projednání per rollam, hlasování per rollam zastavit. O návrhu pak hlasuje řádně 
svolaná Valná hromada. Předseda může hlasování per rollam zastavit i bez takové žádosti 

Členů Oživení. 

5. Zápis o přijatém usnesení schváleném per rollam se připojí k zápisu z nejbližšího 

následujícího zasedání Valné hromady a je ověřován v průběhu řádně svolané Valné 

hromady. 

 

VII. Hospodaření Oživení 

Příjmy Oživení tvoří příspěvku členů Oživení, členů Klubu přátel Oživení, dary, účelově zaměřené 

granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli Oživení. Veškeré výdaje jsou zaměřeny 

na uskutečňování účelu Oživení podle bodu II. Stanov. Hospodaření probíhá podle návrhu 

rozpočtu schváleného Valnou hromadou a dle závazků vůči donorům. O mimořádných výdajích 

rozhoduje Předseda. 

VIII. Pobočné spolky Oživení 

O založení, zrušení nebo přeměně Pobočného spolku rozhoduje Valná hromada Oživení. Pobočný 

spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku. Pobočné spolky Oživení mají vlastní právní 

osobnost. Statutární orgán Pobočného spolku je Předseda Pobočného spolku. Předsedu 

Pobočného spolku volí a odvolává Valná hromada Oživení. Valná hromada Oživení v rozhodnutí o 

založení pobočného spolku může zúžit účel pobočného spolku. Na vnitřní fungování pobočných 

spolků se přiměřeně užijí mechanismy platné pro Oživení podle těchto stanov. 

IX. Zrušení Oživení, Likvidační zůstatek 

V případě zrušení Oživení s likvidací bude likvidační zůstatek bezplatně převeden na jiný spolek 

či jinou právnickou osobu neziskového charakteru a to tak, aby účel Oživení podle bodu II. Stanov 

byl co nejlépe naplněn. Členům Oživení ani orgánům Oživení nenáleží žádný vypořádací podíl, ani 

podíl na likvidačním zůstatku. 

 

Toto znění stanov bylo schváleno Valnou hromadou dne 3.11.2020. 

 

V Praze dne ………………………..    Podpis statutárního orgánu: 

 

  

       Marek Zelenka 


