STANOVY ASOCIACE GEOPARKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.

3. Asociace geoparků ČR, z. s., je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012
Sb., který sdružuje geoparky v České republice. Asociace je samosprávná, dobrovolná,
nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu,
který vyplývá z čl. II těchto stanov.
4. Asociace je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a
organizačně samostatné a nezávislé právnické osoby, mezi jejichž činnost patří řízení
(management) „geoparků" v České republice. V tomto smyslu se geoparkem rozumí
území, které splňuje kritéria v čl. 2, Směrnice MŽP č.9/2018, tedy:
a) zahrnuje geologické jevy zvláštního významu (a to jakékoliv velikosti) a skupiny
geologických lokalit (geolokalit), mající regionální a národní význam pro geovědy,
vyznačující se geologickou vzácností, reprezentující krajinu a její geologickou historii;
b) umožňuje interpretaci klíčových aspektů místního geologického a navazujícího
krajinného dědictví;
c) kromě geologických hledisek zahrnuje i fenomény geomorfologické, archeologické,
ekologické a historické, kulturní a esteticky hodnotné prvky krajiny;
d) zahrnuje osídlená území, přičemž místním obyvatelům umožňuje aktivní i pasivní
poznávání minulého, současného i budoucího geologického vývoje krajiny, ve které
žijí, především genezi, vlastnosti a používání místních hornin a minerálů, vliv
místního horninového prostředí na místní zemědělství, lesnictví, lázeňství,
vodohospodářství, stavitelství, lékařství, gastronomii, řemesla, tradice, náboženské
projevy a umění;
e) má jasně určenou hranici a dostatečně velkou rozlohu na prezentaci zvoleného
geovědního tématu tak, aby byl umožněn i udržitelný rozvoj příslušného území s
vysokou mírou participace místních obyvatel.
čl. II
Předmět činnosti
1. Posláním asociace a společným zájmem jejích členů je obecně ochrana životního prostředí,
přírody a krajiny, především geologického bohatství ČR, jeho výzkum, interpretace a
prezentace jeho významu a zapojování veřejnosti, včetně dětí a mládeže do péče o
geologické lokality.
2. Ve své hlavní činnosti Asociace zejména:
a) prosazuje společné zájmy členů v oblasti legislativní, finanční i informační v orgánech
státní a veřejné správy a samosprávy, v mezinárodních organizacích, při jednáních s
orgány a institucemi Evropské unie a dalšími organizacemi;
b) usiluje o vytváření věcných, organizačních a dalších podmínek, které směřují k
podpoře a rozvoji geoparků v ČR;
c) poskytuje informační a poradenský servis členům, případně dalším zájemcům o
geoparky a témata s nimi spojená;
d) provozuje veřejně prospěšné činnosti pro členskou základnu i ostatní zájemce.
Organizuje konference, semináře školení, jakož i další formy vzdělávání, podílí se na
pořádání kulturních a společenských akcí;
e) spolupracuje s orgány veřejné správy a s územními samosprávnými celky České
republiky, s odbornými a vědeckými institucemi, vzdělávacími institucemi (základní,
střední i vysoké školy) a s dalšími organizacemi v České republice, které jsou blízké

svou činností k účelu geoparků; spolupracuje s dalšími geoparky a geovědními
institucemi v zahraničí;
f) propaguje a prezentuje činnost svých členů na veřejnosti a za tím účelem používá
různé nástroje propagace - provozuje webové stránky a sociální sítě, realizuje výstavy,
spolupracuje s médii, pořádá tiskové konference a další;
g) realizuje konkrétní projekty zaměřené na činnosti, které jsou v souladu s posláním
asociace, například na interpretaci přírodního a kulturního dědictví, podporu
geoturismu, environmentální výchovu a vzdělávání, neformální vzdělávání a na práci
s dětmi a mládeží, na výzkum geologicky významných fenoménů ad.
3. Asociace může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu
pro plnění svého účelu.
čl. III
Členství
Vznik členství
1. Členství v Asociaci je dobrovolné.
2. Členství je jen jednoho druhu, každý člen má stejná práva a povinnosti.
3. Členem Asociace se může stát bezúhonná právnická osoba, která vykonává jako jednu ze
svých činností rozvoj a řízení geoparků, který je specifikován v čl. I, odst. 4.
4. Členem asociace se může stát subjekt uvedený v čl. III, odst. 2 na základě řádně vyplněné
písemné přihlášky se současným předložením výpisu z veřejného rejstříku ne staršího tří
měsíců. Výkonný výbor si dále může vyžádat doklad, který dokazuje vztah křížení
geoparků. Činnost zájemce nesmí být v rozporu s účelem a hlavní činností Asociace.
Nedílnou součástí přihlášky musí být souhlas s obsahem plynoucím z těchto stanov.
Přihláška musí dále obsahovat: jméno (název) uchazeče, adresu jeho sídla, IČO, jméno a
příjmení osoby oprávněné jej zastupovat, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum
podání přihlášky a podpis.
5. 0 přijetí rozhoduje valná hromada Asociace a členství nabývá platnosti dnem usnesení
valné hromady.
6. Asociace vede seznam svých členů. Za řádné vedení seznamu členů odpovídá výkonný
výbor. Seznam členů je veden elektronicky.
7. Každý zájemce o členství podáním přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v
seznamu členů byly zpřístupněny. Údaje o členech Asociace mohou být zpřístupněny v
nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v
souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného
veřejného rozpočtu.
Zánik členství
8. Členství zaniká:
a) písemným oznámením člena o ukončení členství, doručeného na adresu sídla
Asociace;
b) vyloučením na základě usnesení valné hromady, pokud člen či jeho představitelé
závažně ohrozili cíle Asociace, nebo jejich konání nebylo slučitelné s jejími cíli, nebo
porušili jiným zásadním způsobem povinnosti člena;
c) zánikem Asociace nebo zánikem člena.
9. V případě ukončení členství či vyloučení je člen povinen vypořádat své případné závazky
vůči Asociaci. Při zániku členství nevzniká členu nárok na vrácení členských příspěvků, ani
jiných majetkových vkladů.
2

-

-

10. V případě vyloučení člena se toto rozhodnutí v písemné podobě zasílá vyloučenému na
adresu jeho sídla nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Asociaci poskytl.
Členská práva a povinnosti
11. Člen má právo:
a) účastnit se prostřednictvím svého statutárního zástupce či jím zmocněné osoby valné
hromady Asociace, uplatňovat na ní své návrhy, účastnit se diskuze a hlasovat.
b) volit a nominovat kandidáty do orgánů Asociace;
c) předkládat příslušným orgánům Asociace návrhy a podněty k činnosti Asociace;
d) podílet se na činnosti Asociace;
e) za stanovených podmínek využívat služeb a zařízení Asociace; uveřejňovat informace
o své činnosti prostřednictvím komunikačních nástrojů Asociace.
12. Povinností člena je:
a) podle svých schopností a možností napomáhat cílům a růstu pozice Asociace ve
společnosti, chránit její dobré jméno;
b) dodržovat stanovy Asociace a předpisy vydané v souladu s těmito stanovami, usnesení
valné hromady, usnesení výkonného výboru, případně další vnitřní předpisy;
c) řádně a včas platit členské příspěvky;
d) poskytovat a udržovat předané kontaktní údaje v databázi Asociace v aktuálním stavu,
informovat o změnách právní formy, statutárních orgánů, případně dalších
relevantních změnách a poskytnout každoročně výroční zprávu či relevantní zprávu o
činnosti.
Další aspekty členství
13. Členství se váže na osobu člena a nepřechází na jeho případného právního nástupce.
14. Člena v jednání vůči Asociaci zastupuje statutární orgán, ledaže právnická osoba určí
jiného zástupce, který se prokáže pověřovací listinou.
15. Výkonný výbor svým usnesením může pozastavit členství organizaci, která neplní řádně
své povinnosti, zejména neplatí členské příspěvky či má k Asociaci nevypořádané své
finanční závazky. Institut pozastavení členství znamená, že člen ztrácí práva uvedená
v čl. III, odst. 10. Po zjednání nápravy ze strany člena výkonný výbor členství a z něj
plynoucí práva opět obnovuje.
16. Členství v Asociaci nikterak neomezuje jeho členy v oprávnění vstupovat do jiných spolků
a podílet se na činnosti jiných právnických osob.
či. IV
Orgány Asociace
1. Orgány Asociace tvoří:
a) valná hromada (VH)
b) výkonný výbor (W)
c) předseda výkonného výboru (předseda)
Valná hromada
2. Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada, kterou tvoří delegáti členských subjektů,
a to tak, že za každý členský subjekt je jeden delegát. Každý delegát má jeden hlas.
3. Zasedání VH je povinen svolávat předseda dle potřeby, minimálně však jednou ročně.
4. VH musí být svolána kdykoliv, pokud o její svolání požádá více než 30 % členů, nebo
rozhodne-Ii tak W.
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5. Nesvolá-li předseda zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání VH sám.
6. VH musí být svolána ne později než 30 dnů před jejím konáním, relevantní podklady
musejí být zaslány ne později než 14 dnů před jejím konáním.
7. Valná hromada má tyto pravomoci:
a) navrhovat, volit a odvolávat členy W, rozhodovat o odměnách členům W za výkon
jejich funkce;
b) přijímat a vylučovat členy Asociace;
c) schvalovat stanovy a provádět v nich změny;
d) schvalovat jednací řád VH;
e) schvalovat rozpočet Asociace;
f) projednat a schválit zprávu o činnosti a hospodaření Asociace, včetně hospodářského
výsledku Asociace předloženého výkonným výborem;
g) rozhodovat o výši členských příspěvků a určovat jejich splatnost;
h) jednat a schvalovat usnesení v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí VH;
i) rozhodovat o rozpuštění Asociace a její likvidaci.
8. VH je schopna usnášet se za účasti většiny členů Asociace. Usnesení přijímá většinou hlasů
členů přítomných v době usnášení.
9. O průběhu zasedání VH a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje
předseda.
10. Není-li VH na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán, nebo ten, kdo
původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího
zasedání VH na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní
zasedání VH. Náhradní zasedání VH se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na
který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může VH
jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může
přijmout za účasti libovolného počtu členů.
11. V případě nebezpečí z prodlení může VH jednat a docházet k rozhodnutím i
prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace. V tom případě předseda rozešle
návrh rozhodnutí členům valné hromady a tito jsou povinni mu ve lhůtě 14 dnů ode dne
jeho doručení sdělit své stanovisko. Rozhodnutí je přijato jen tehdy, obdrželi-li jeho návrh
všichni členové valné hromady, žádný z nich nepožadoval jeho projednání při společném
jednání VH a hlasovala-li pro jeho přijetí potřebná většina členů VH. Souhlas každého
jednotlivého člena VH s návrhem rozhodnutí musí být doložen buď podpisem připojeným
pod plný text daného rozhodnutí, nebo zprávou elektronické pošty nevzbuzující
pochybnost o tom, že byla odeslána členem VH. Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí
být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího jednání VH. Veškerou organizační činnost
spojenou s rozhodováním VH mimo zasedání zajišťuje předseda.
Výkonný výbor
12. Výkonný výbor je řídícím orgánem Asociace v období mezi VH, nese odpovědnost za
plnění úkolů VH, je strategickým a koncepčním orgánem odpovídajícím se ze své činnosti
VH. W je kolektivní orgán rozhodující na většinovém principu.
13. Složení výkonného výboru:
a) členy W jsou fyzické osoby, navržené a zvolené na VH, které zastupují jednotlivé
členy Asociace;
b) W je tříčlenný a je volen na zasedání VH;
c) zvolený W pak na svém prvním zasedání zvolí předsedu;
d) pokud by v důsledku rezignace, či z jiných důvodů klesl počet členů W, W může
kooptovat svým usnesením chybějící členy, a to pouze do následující VH;
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e) funkční období členů W je tříleté; opětovné jmenování za člena W je možné.
14. Výkonný výbor má tyto pravomoci:
a) ze svých členů volit a odvolávat předsedu;
b) podle ustanovení či. Ill, bod 14 pozastavovat a obnovovat členství;
c) vyjadřovat se k celkovému hospodaření Asociace;
d) schvalovat případné změny rozpočtu Asociace v průběhu roku;
e) schvalovat účetní uzávěrku, výroční zprávu, vnitřní předpisy Asociace;
f) zpracovávat a předkládat VH strategii a koncepci Asociace;
g) projednávat, schvalovat a odvolávat zástupce Asociace v orgánech a institucích
veřejné správy, pracovních skupinách na regionální, národní i mezinárodní úrovni.
15. Členům W může příslušet odměna za výkon jejich funkce. O výši odměny jednotlivým
členům W rozhoduje na návrh předsedy valná hromada Asociace. Vedle odměny za výkon
funkce lze členům W poskytovat náhradu výdajů do výše určené platným právním
předpisem.
16. Jednání W
a) jednání svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen W;
b) W svolává podle potřeby, minimálně však 3x ročně, nebo požádá-li o jeho svolání
nadpoloviční většina členů W;
c) výkonný výbor je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň většina jeho
členů; výbor rozhoduje prostou většinou přítomných členů; v případě rovnosti hlasů
je nutné hlasování opakovat;
d) v případě nebezpečí z prodlení může W jednat a docházet k rozhodnutím i
prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace; v tom případě předseda rozešle
návrh rozhodnutí členům W a tito jsou povinni mu ve lhůtě sedmi dnů ode dne jeho
doručení sdělit své stanovisko; rozhodnutí je přijato jen tehdy, obdrželi-li jeho návrh
všichni členové W, žádný z nich nepožadoval jeho projednání při společném jednání
W a hlasovala-li pro jeho přijetí potřebná většina členů W; souhlas každého
jednotlivého člena W s návrhem rozhodnutí musí být doložen buď podpisem
připojeným pod plný text daného rozhodnutí, nebo zprávou elektronické pošty
nevzbuzující pochybnost o tom, že byla odeslána členem W; rozhodnutí učiněné mimo
jednání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího jednání W; veškerou
organizační činnost spojenou s rozhodováním W mimo zasedání zajišťuje předseda;
ej o průběhu zasedání W a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje
předseda.
Předseda výkonného výboru
17. Předseda výkonného výboru je statutárním orgánem Asociace.
18. Předseda:
a) je odpovědný výkonnému výboru, který jej volí i odvolává;
b) je vázán usneseními VH a W;
c) funkční období má tříleté a své funkce se ujímá zvolením;
d) řídí činnost Asociace v souladu se stanovami, vydává příslušné akty řízení a přijímá
relevantní organizační opatření k zajištění provozu Asociace;
e) odpovídá za vedení účetnictví, za databáze a dokumentaci Asociace.
19. Předsedovi může příslušet odměna za výkon jeho funkce. O výši odměny rozhoduje na
návrh předsedy výkonná rada Asociace. Vedle odměny za výkon funkce lze předsedovi
poskytovat náhradu výdajů do výše určené platným právním předpisem.
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ČI. IV
Hospodaření Asociace
Členové Asociace neručí za její dluhy.
Asociace může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejich
účelem je podpora hlavní činnosti Asociace anebo hospodárné využívání majetku
Asociace.
Asociace hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené VH,
vlastními výnosy a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými
dotacemi a granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem
činnosti Asociace, řádně podložené účetními doklady.
Asociace nabývá majetek jen z poctivých zdrojů a hospodárně využívá své jmění k veřejně
prospěšnému účelu.
Se stavem hospodaření seznamuje W členy Asociace na každé valné hromadě.
Povinnost uhradit roční členský příspěvek vzniká členovi Asociace k okamžiku vzniku
členství, dále pak vždy k 1. lednu kalendářního roku. Termín splatnosti členského
příspěvku stanoví W.
Asociace má při hospodaření s majetkem zejména tyto povinnosti:
a] majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví;
b] majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s posláním a cíli asociace; o majetek
pečovat a provádět jeho údržbu a opravy;
c] majetek chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a před
neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a na vydání
bezdůvodně získaného obohacení;
d] hospodaření Asociace se realizuje na základě ročního rozpočtu a rozpočtového
výhledu schváleného valnou hromadou.
čl. V
Závěrečná ustanovení
Asociace může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné
hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. Dojde-li k zániku Asociace,
přechází její majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a
cíle jako Asociace.
Asociace se zakládá na dobu neurčitou.
Otázky neupravené těmito stanovami se řídí právními předpisy ČR, zejména občanským
zákoníkem.
Asociace je založena, jsou-li zakladateli přijaty tyto stanovy. Zakladateli spolku jsou:
a] Geopark Český ráj o. p. s., se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČ: 27511774
b] Geopark Ralsko o. p. s., se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko IČ: 01834410
c] Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., se sídlem U Vodárny 137, 537 01 Chrudim,
IČ: 15053865
Prvními členy výkonného výboru vykonávajícími svoji funkci v období od vzniku spolku
jsou:
a) Geopark Český ráj o. p. s., se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČ: 27511774
b) Geopark Ralsko o. p. s., se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko IČ: 01834410
c) Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., se sídlem U Vodárny 137, 537 01 Chrudim,
IČ:15053865
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6. Prvním předsedou výkonného výboru byl přijetím těchto stanov určen (jmenován):
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., se sídlem U Vodárny 137, 537 01 Chrudim,
1Č: 15053865, zastoupené Mgr. Janem Douckem, který byl pověřen statutárním orgánem.
7. Stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle Asociace.

| 2020 v Turnově
Tyto stanovy byly přijaty dne: 2Í\9.

Stanovy podepsali zástupci zakladatelů:
Geopark Český ráj o. p. s., se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČ: 27511774, zastoupený statutárním orgánem - ředitelkou Ing. Blankou Nedvědickou

V

Turnově

dne 21.92020
"■geoparkcesk)

Geopark Ralsko o. p. s., se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko IČ: 01834410, zastoupený
statutárním orgánem - ředitelkou Mgr. Lenkou Mrázovou

V

Turnově

dne 21.9.2020

Geopark Ralsko ap.s.
Kuřívody 701,471 24 Ralsko
IČ: 018 34 410

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., se sídlem U Vodárny 137, 537 01 Chrudim, IČ: 15053865,
zastoupený Mgr. Janem Douckem - pověřeným jednáním na základě plné moci
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