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 STANOVY spolku TRAWA z.s. (dále jen „stanovy“) 

 

Článek I.  

Název, sídlo a účel spolku 

 

1. Název spolku je: „ TRAWA, z.s.“  (dále jen „spolek“). TRAWA znamená zkratku slov: Technology Research Advanced Weed 

Application. Ve volném překladu: Technologie a pokročilý výzkum v aplikaci konopí, plevelů a bylin. Spolek vzniká dnem zápisu 

do veřejného rejstříku. 

2. Sídlo spolku je: Čisovická 401, 252 10 Mníšek pod Brdy. Stanovy jsou uloženy v platném znění v sídle spolku. 

Účelem spolku je propagace, popularizace, podpora technologií a výzkumu v aplikaci konopí, plevelů a bylin s cílem zvýšit kvalitu 

života lidí, živočichů a ochrany životního prostředí. Úsilí o zlepšení pověsti konopí a snížení incidence správních deliktů a 

přestupků ve sféře pěstování konopí plynoucích z neznalosti zákona. 

3. Spolek sdružuje fyzické a právnické osoby na základě dobrovolnosti. 

4. Spolek vyvíjí svou činnost na území České republiky. Může navazovat kontakty s obdobnými partnery i v zahraničí 

  

Článek II. 

Hlavní činnost spolku 

 

1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. I. jako společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména 

těmito činnostmi: 

a) poskytováním odborné poradenské, konzultační činnosti, v oblasti pěstování a zpracování technického konopí, bylin, 

likvidace a využití plevelů a rostlinné biomasy cílem zvyšování tuzemské produkce a jejího uplatnění v různých odvětvích;  

b) poskytováním odborné poradenské služby členům, zájemcům a pěstitelům v oblastech pěstování, sklizně a posklizňové 

úpravy technického konopí. S tím, že v této činnosti klade důraz na striktní dodržování zákonů a nařízení souvisejících s 

podmínkami pro legální pěstování pěstování konopí (Cannabis sativa) a nakládání s produkty vzešlými z pěstování této 

plodiny; 

c) experimentálním výzkumem a vývojem technologií a produktů z užitkových rostlin, bylin, plevelů, biomasy, odpadu a jiných 

surovin; 

d) zastupováním zájmů členů spolku při jednáních s institucemi, fyzickými a právnickými osobami, spolky a asociacemi 

příbuzné náplně, s vědeckými a vzdělávacími institucemi v tuzemském i zahraničním měřítku; 

e) usilováním o spolupráci s obdobnými institucemi v ČR a v zahraničí; 

f) zastupováním spolku na konferencích, jednáních a jiných akcích týkajících se dané problematiky; 

g) organizací a pořádáním vzdělávacích akcí, školení, přednášek, workshopů, seminářů, tréninků, přehlídek, výstav, festivalů a 

dalších kulturních akcích odpovídajících uvedené problematice pro své členy, dobrovolníky členy jiných organizací a 

veřejnost; 

h) spoluprací s  fyzickými a právnickými osobami v dané oblasti; 

i) neformální  a formální výchovou a vzděláváním;  

j) rozvojem dovedností, znalostí a schopností dětí, mládeže, dospělých a seniorů; 

k) podporou a rozvojem  zdravého životního stylu a volnočasových a sportovních aktivit; 

l) výrobou a vydáváním propagačních předmětů, propagačních a zájmových tiskovin, účelových publikací, nahraných 

zvukových a obrazových záznamů spolu s jejich distribucí; a to včetně elektronických médií; 

m) realizací projektů a spoluprací v rámci realizace projektů Evropské unie, a to ve všech Evropskou unií podporovaných 

projektech; 

n) spoluprací na projektech mimo oblast Evropské unie; 

o) sponzorská, podporující výše zmíněné 
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2. Spolek bude dosahovat této činnosti vyvíjením aktivit v zemědělství, průmyslu, obchodu, marketingu, zdravotnictví, školství a 

životním prostředí  

 

Článek III. 

Vedlejší činnost spolku 

 

1. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší. 

2. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

3. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít především k podpoře hlavních činností dle čl. II. těchto stanov, dalších spolkových 

činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

 

Článek IV.   

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

 

1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let. Nezletilé osoby musí mít písemný souhlas zákonného 

zástupce s úředně ověřeným podpisem. 

2. Členství ve spolku vzniká přihlášením do spolku u statutárního orgánu. O přijetí rozhoduje výbor spolku. Tímto okamžikem 

vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.  

3. Práva člena spolku: 

a) podílet se na činnosti spolku 

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku 

c) volit orgány spolku 

d) být volen do orgánů spolku 

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku  

f) má hlasovací právo  

g) má organizační právo pod dohledem delegátů nebo členů výborů 

4. Povinnosti člena spolku: 

dodržovat stanovy a vnitřní směrnice, které souvisejí se členstvím ve spolku  a dalšími jeho aktivitami  ve  spolku, podílet se 

na činnosti spolku, svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen.  

5. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. Členové spolku neručí za jeho dluhy.  

6. Členství spolku zaniká 

a.  předáním písemné odhlášky člena spolku členovi výboru spolku 

b. nezaplacením ročního příspěvku do konce daného správního roku, ve kterém končí roční platnost členství 

c. úmrtím člena 

 

Článek V.   

Orgány spolku 

 

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je seskupení, svolávané statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby. 

2. Působnost seskupení plní rovněž shromáždění delegátů. 

3. Seskupení členů lze provádět i interaktivním přenosem pomocí telekonference v průběhu celé schůze. Telefonická účast 

člena při hlasování na seskupení je počitatelná.  

4. Seskupení může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání)  v písemné podobě prostřednictvím mailové pošty 

nebo elektronickým dotazníkem. Způsob hlasování per rollam určuje vnitřní směrnice spolku. O tomto hlasování je veden 

záznam delegátem nebo výborem.  
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5. Seskupení je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů 

přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. 

6. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata 

většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas. 

 

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku 

1. Statutární orgán spolku je výbor. Výbor má 3 členy: předseda, místopředseda a člen výboru a je volen seskupením (nebo 

shromážděním delegátů) veřejnou volbou na období 1 roku. Pokud není navržen nový člen výboru, pokračuje výbor ve  

stejném složení i v následujícím roce.  

2. Místopředseda plní současně funkci pokladníka a hospodáře spolku.  

3. Výbor svolává předseda nebo jím pověřený člen výboru.  

4. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda a člen výboru. Ve zvláštních případech jsou oprávněni 

jednat jménem spolku další členové spolku pověření výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň dvou z výše uvedených 

funkcionářů. Všichni členové výboru musí být pravidelně informováni o všech úkonech výboru a spolku. 

5. Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti, případně členové spolku. 

6. Výbor určuje výši a splatnost členského příspěvku prostřednictvím vnitřní směrnice. 

7. Výbor dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku (včetně výplaty odměn, schválení faktur 

k proplacení apod.) schvaluje a přezkoumává rozpočet, roční závěrku hospodaření a zprávu o činnosti.  

8. Výbor konkretizuje činnost pro další období. 

 

Oddíl 3 – Delegát a pracovní skupina 

1. Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku veřejnou volbou na období jednoho roku v jednotlivých 

pracovních skupinách nadpoloviční většinou a následně odsouhlasen výborem. Pokud není zvolen nový delegát, pokračuje 

ve své činnosti, dokud nedojde k nové volbě. 

2. Vedoucí pracovní skupiny vede členy pracovní skupiny a spoluorganizuji jejich činnost s delegátem. 

3. Pracovní skupina je skupina členů v jednotlivých obcích nebo jejich částech.  Schůzky pracovní skupiny se konají dle potřeby 

nebo z podnětu delegáta, nebo vedoucího pracovní skupiny.  

4. Delegát svolává a organizuje schůzky pracovní skupiny a aktivity spolku v souladu se stanovami i směrnicemi spolku.   

5. Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. 

Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru. 

 

Článek VI.   

Správní rok 

 

1. Správní rok se shoduje s kalendářním, začíná 1. ledna a končí 31. prosince. 

2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku. 

3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku. 

 

Článek VII.   

Zásady a kontrola hospodaření spolku 

 

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. 

Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, zisk hospodářské činnosti, výnosy ze jmění a 

sponzorské dary. 

3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku I. 
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4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku. 

5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.  

6. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výročním seskupení. 

 

Článek VIII.   

Zánik spolku 

 

Spolek zaniká 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí seskupení nebo shromáždění delegátů, 

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů. 

 

Článek IX.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. zákona číslo 89/2012  

Sb., občanský zákoník. 

2. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení seskupením nebo shromážděním delegátů. 

3. Veškeré změny a doplňky stanov mohou být odsouhlaseny usnášeníschopným seskupením nebo usnášeníschopným 

shromážděním delegátů dle čl. V.  

 

V Mníšku Pod Brdy,  17 Února 2018  

 


