Camphill na soutoku, z.s. - České Kopisty 6 - 41201 Terezín - IČO: 68923147

STANOVY
Poslání camphillského společenství v Českých Kopistech
"Na soutoku dvou řek v úrodné krajině postižené svou minulostí vytváříme fyzický i duchovní
domov pro společenství lidí. Zde je prostor pro smysluplnou tvůrčí práci, biodynamické
hospodaření, setkávání i rozvoj lidí a myšlenek. Toto společenství léčí člověka a Zemi a
svým konáním navazuje na práci Rudolfa Steinera a Karla Königa."
1. Základní ustanovení
Camphill na soutoku, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením navazujícím na tradici
a historii světového camphillského hnutí. Podnět k jeho vzniku dali Petr a Turid Nejtkovi a
jsou považováni za jeho zakladatele. Spolek je právní formou pro žijící místní camphillské
společenství. Jeho působnost je především v místě jeho založení. Spolek sídlí v Českých
Kopistech.
2. Záměr spolku
V návaznosti především na práci Karla Königa a Rudolfa Steinera:
•
•
•

•

Vytvářet životní prostor pro spolužití lidí s běžnými i speciálními potřebami.
Vycházet v našem přístupu z duchovně-vědeckého pohledu na lidskou bytost a svět
kolem nás.
Žít smysluplnou prací pro svět a v aktivním kontaktu s ním, hledajíc tím životní
naplnění každého jednotlivého člověka. O to se snažit se smyslem pro krásu a
pravdivost.
Nechávat naše úsilí prostupovat ozdravující silou svobodného křesťanství.
3. Účel spolku, vedlejší hospodářská činnost
3.1. Účel spolku

•
•
•
•
•

Vytváření podmínek místnímu společenství pro společný život s lidmi se speciálními
potřebami a pro jejich společnou práci.
Poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
Provozování řemeslných dílen a obchodu s těmito výrobky.
Pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit.
Ekologické zemědělství a výchova.

Jednotlivé řemeslné a další provozy může spolek vyčlenit ve formě samostatné právnické
osoby či osob, které založí sám, nebo vzniknou jinak dle dohody, zůstanou však jasným
způsobem propojené s původním spolkem Camphill na soutoku, z.s.
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•
•

3.2. Vedlejší hospodářská činnost spolku
Formou vedlejší hospodářské činnosti vede spolek svíčkařskou dílnu Camphillská
svíce.
Zemědělskou činnost Camphillu na soutoku, z.s. zajišťuje Svobodný statek na
soutoku, o.p.s., který byl za tím účelem založen. Tyto dvě organizace fungují ve
vzájemné podpoře.
4. Členství
4.1. Odpovědní členové
Preambule

Vize camphillského společenství se uskutečňuje ve světě i skrze záměry spolku Camphill na
soutoku, z.s. Záměry spolku je nemožné naplňovat bez osobního nasazení lidí, kteří ideu
tohoto místa považují za svou. Odpovědní členové jsou tedy lidé, kteří prakticky vykonávají
záměry spolku a jsou schopni unést celou tuto iniciativu včetně plné odpovědnosti za ni před
světem. Zároveň jsou to lidé, kteří se ze svobodné vůle rozhodli svým životem spoluutvářet
camphillské společenství v Českých Kopistech a jsou schopni vzájemné spolupráce a
podpory.
4.1.1. Přijetí za odpovědného člena
4.1.1.1. Podmínky podání žádosti o přijetí za odpovědného člena
O přijetí za odpovědného člena může požádat žadatel, který:
• prakticky naplňuje účely spolku
• minimálně 1 rok aktivně spolupracuje na místě výkonu činnosti spolku
• projeví vůli k dlouhodobé spolupráci v rámci spolku
• dosáhl věku nejméně 21 let
Žádost o přijetí za odpovědného člena se podává písemně členovi či členům Kruhu nositelů
(dále také jen “KN”), tento orgán následně o přijetí rozhoduje. Na přijetí za odpovědného
člena není právní nárok.
4.1.1.2. Podmínky přijetí za odpovědného člena:
•
•
•

Žadatel splňuje podmínky pro podání žádosti o přijetí za odpovědného člena.
Žadatel prošel aktivním procesem přijímání za odpovědného člena.
V následném zhodnocení tohoto procesu došly obě strany (spolek i žadatel) ke
shodě, že tento druh členství, který zahrnuje také členství v Nejvyšším orgánu spolku
- Kruhu nositelů, je pro obě strany žádoucí. Vzájemný souhlas potvrdí každá strana
za sebe písemně.

Tento proces a jeho podrobnosti upraví KN interním předpisem.
4.1.2. Práva a povinnosti odpovědného člena
Odpovědný člen spolku je zároveň členem Kruhu nositelů. Jeho práva a povinnosti souvisí
tedy především s působením v Nejvyšším orgánu spolku.
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Práva odpovědného člena:
• podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku, spolupracovat na záměrech a
na vizi
• spolurozhodovat o věcech spolku jako člen jeho Nejvyššího orgánu
• svobodně ze spolku vystoupit
Odpovědný člen se zavazuje k následujícím povinnostem:
• dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle spolku
• plnit rozhodnutí KN a dodržovat interní předpisy a vnitřní dohody
• spoluutvářet svým životem a prací místo společného života s lidmi se speciálními
potřebami
• účastnit se pravidelných setkání Kruhu nositelů a účastnit se rozhodovacích procesů
• v případě potřeby aktivně hájit zájmy spolku, a snažit se vyvarovat kroků, které by
mohly spolku uškodit
4.1.3. Odpovědné členství zaniká
• na základě dohody s ostatními odpovědnými členy
• doručením písemného oznámení odpovědného člena o vystoupení (funkce v KN
zaniká až uplynutím 2 měsíců od doručení tohoto oznámení)
• vyloučením v případě činu poškozujícím jméno organizace či opakovaného
porušování povinností odpovědného člena trvajícího i po upozornění: KN v takovém
případě započne proces za účelem vyjasnění situace a vzájemné dohody. Proces
probíhá za přítomnosti člena Podpůrného orgánu, či jiného mediátora, odborníka na
danou oblast. Jestliže tento proces nevyústí do vzájemné dohody, může KN
rozhodnout o zániku odpovědného členství
• zánikem spolku
• úmrtím člena
• omezením svéprávnosti člena
5. Nejvyšší orgán: Kruh nositelů
Preambule
Kruh nositelů reprezentuje záměry spolku a převádí je postupně do činností spolku. Nese
spolek ideově, nachází přístupy a pravidla odpovídající hodnotám, ke kterým se spolek
hlásí, má hlavní rozhodující pravomoc v rámci spolku a nese za ní odpovědnost. Jeho
rozhodnutí jsou závazná pro všechny členy spolku, členy jeho orgánů, včetně členů KN.
Kruh nositelů se zavazuje zabezpečovat činností spolku zdravý život a vývoj camphillského
společenství a vytvářet kulturu mírového přístupu, naslouchání, rozvíjet vztah od člověka k
člověku a k Zemi
Nejvyšším orgánem spolku je Kruh nositelů, dále také jen KN.
5.1.Vznik a zánik členství v KN
Členy KN jsou všichni odpovědní členové spolku.
Členství v KN vzniká a zaniká spolu s odpovědným členstvím ve spolku.
Se svým členstvím v KN musí každý jeho člen vyjádřit písemný souhlas. Zpravidla se tak
děje společně se souhlasem s přijetím za odpovědného člena spolku.
KN je vnímán jako jmenovaný na dobu neurčitou, přičemž za akt jmenování se považuje
rozhodnutí KN o přijetí za odpovědného člena.
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5.2. Fungování KN
Minimální počet členů Kruhu nositelů jsou 3 osoby. KN se setkává dle potřeby, minimálně
však 4x ročně, aby vykonával své pravomoci a své povinnosti vůči členům a orgánům
spolku, jak určují tyto stanovy.
Další podrobnosti fungování KN jsou specifikovány interním předpisem, vydávaným KN.
5.3. Způsob jednání KN
V rozhodovacím procesu se upřednostňuje konsensus všech členů.
Když konsensus není možný a vážnost situace vyžaduje konat, pak může rozhodnout i
většina všech členů za předpokladu, že nikdo není proti.
Při těžkostech v rozhodování se KN obrátí na některého z členů Podpůrného orgánu
ohledně doprovázení v procesu rozhodování, dokud nedojdou ke společnému řešení.
V opodstatněných situacích vyžadujících rychlé rozhodnutí se v takovémto doprovázeném
procesu může KN usnést, že není schopen společného rozhodnutí a že svěří konečné
rozhodnutí statutárnímu zástupci, který má následně týden na vyjádření.
5.3.1. Podávání námitek
Vůči jednání Kruhu nositelů je možné vznést námitku. Při námitce vůči zveřejněnému
rozhodnutí je námitku možné vznést do 2 týdnů. Námitky mohou podat osoby s oprávněným
zájem. Podaná námitka nemá odkladný účinek vůči rozhodnutí, proti němuž směřuje.
Námitka se podává pouze písemně na adresu sídla spolku – Camphill na soutoku. z.s.,
České Kopisty 6, Terezín, 41201.
Nejvyšší orgán spolku (KN) je povinen se stížností zabývat a ke stížnosti se vyjadřuje
písemně do 30 dnů od jejího obdržení. Pokud není námitka uspokojivě vyřešena, je možné
námitku postoupit Podpůrnému orgánu.
Anonymní stížnosti a námitky nejsou tímto procesem přijímány a řešeny.
Pokud má někdo zájem o podání anonymní stížnosti, je možné ji podat skrze schránku
důvěry (vrbu) umístěnou v Růžovém sále na adrese spolku.
5.4. Pravomoci Kruhu nositelů
5.4.1. Kruh nositelů zejména:
• jmenuje a odvolává statutárního zástupce
• zřizuje Podpůrný orgán a jmenuje jeho členy
• rozhoduje o vzniku a zániku odpovědných členů spolku; za tímto účelem vytváří
postupy dané interními předpisy, kterými zavazuje i sám sebe
• schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu spolku
• schvaluje přijetí či výpověď interních dlouhodobých dobrovolníků (na dobu delší než
3 měsíce) do jednotlivých provozů (dle čl. 3)
• vytváří interní předpisy a pravidla pro naplňování svých úkolů a pravomocí
• určuje v rámci činností spolku základní hodnoty a koncepční směrování
• věnuje se práci s vizí a dává podněty, jak ji vnášet do praxe
• vytváří strategické cíle, celkové plánování, výhledy a cíle pro další roky
• nese právní odpovědnost společně se statutárním zástupcem, vůči státu, jakož i vůči
spolupracovníkům a dalším organizacím
• schvaluje právní jednání statutárního zástupce, která dle těchto stanov schválení
vyžadují
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5.4.2. Kruh nositelů dále:
• rozhoduje o změně stanov spolku, přičemž ve věci záměru (čl.2) a účelu spolku
(čl.3.1.) jsou možné a platné jen s písemným souhlasem zakladatelů. Toto právo
zakladatelů zaniká okamžikem smrti zakladatelů. Další podmínkou platnosti
rozhodnutí je konzultace s členem Podpůrného orgánu
• rozhoduje ve věcech zcizení či zatížení nemovitostí; zde je podmínkou platnosti
rozhodnutí konzultace s odborníkem v oblasti financí.
• rozhoduje o zrušení spolku, přičemž podmínkou platnosti rozhodnutí je konzultace se
všemi členy Podpůrného orgánu.
5.4.3. Vůči spolupracovníkům a orgánům spolku má KN dále tyto povinnosti:
• informuje průběžně spolupracovníky jednotlivých provozů o svých rozhodnutích a
usneseních
• informuje členy Podpůrného orgánu o svých rozhodnutích a o činnosti spolku v míře,
která jim umožní informovaně plnit jejich roli vůči spolku
• informuje o případných nových interních pravidlech všechny, kteří jsou jimi vázáni
• organizuje minimálně 1x ročně supervizi nebo vzdělávací setkání s jedním ze členů
Podpůrného orgánu
• organizuje minimálně 1x ročně společné setkání všech členů Podpůrného orgánu s
KN
6. Statutární zástupce
Preambule
Naším ideálem do budoucna je, aby se KN stal skupinovým statutárním orgánem. Statutární
zástupce stejně jako ostatní členové KN, nesou toto ve vědomí a snaží se tak myslet a
jednat již nyní. Statutární zástupce se tak staví do služby celému spolku.
KN jmenuje ze svého středu statutárního zástupce, který právně zastupuje spolek navenek.
Zpravidla se jedná o odpovědného člena staršího 35 let, státního občana ČR.
Statutární zástupce je jmenován na 5 let. Je možné ho jmenovat opětovně.
Statutární zástupce může být odvolán ze své funkce v případě vyslovení nedůvěry či
neschopnosti spolupráce ostatními členy KN, k procesu odvolání musí být přizván člen
Podpůrného orgánu. Statutární zástupce je oprávněn ze své funkce odstoupit. Hlasuje-li KN
o odvolání z funkce Statutárního zástupce, který je sám členem KN, platí, že pro účely
tohoto hlasování se ke hlasu Statutárního zástupce nepřihlíží.
Podmínky pro jmenování statutárního zástupce si určuje KN. Ve svém zvažování přihlédne k
tomu, aby to byl ten z jeho členů, který je schopen:
• důstojně reprezentovat všechny činnosti spolku na veřejnosti
• jednat s péčí řádného hospodáře
• být finančně odpovědným
• mít dostatečné právní vědomí vzhledem ke své odpovědnosti a průběžně si ho
aktualizovat (občanský zákoník, zákon o sociálních službách, daňový systém ČR,
pracovní právo)
• být k dispozici pro potřeby osobního podepisování důležitých smluv a spravovat
datovou schránku
• převzít zodpovědnost za interní chod organizace, vnímat celek všech aktivit spolku a
jejich potřeby
• mít důvěru všech členů Kruhu nositelů
• mít schopnost naslouchání i střízlivého úsudku
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Pravomoci statutárního zástupce:
• učinit rozhodnutí v případě, že se že se tak KN v souladu se stanovami usnese
• zastupovat spolek navenek v rozsahu daném těmito stanovami
Jednání jménem spolku:
Statutární zástupce zastupuje spolek navenek samostatně. Právní jednání dále uvedená
však vyžadují předchozí písemné schválení nejvyšším orgánem spolku (Kruhem nositelů).
Jsou to:
• právní jednání spočívající v nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitosti
• právní jednání spočívající v přijetí nebo poskytnutí půjčky či úvěru, vystavení či avalu
směnky, převzetí ručení za cizí dluh
• jiná právní jednání s hodnotou plnění přesahující 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun
českých) včetně DPH. Při opakujících se plněních se hodnota plnění posuzuje za
celou dobu trvání smlouvy, u smluv na dobu neurčitou nebo na dobu delší jednoho
roku pak za 12 kalendářních měsíců.
7. Podpůrný orgán
Preambule
V našem úsilí vycházíme z důvěry v jádro člověka, v jeho ducha, vedoucího ho k stále větší
lidskosti: ke kultuře srdce. Rádi bychom podpořili tuto možnost v sobě i v jiných lidech.
Hledáme postupy, které to posilují. K tomu potřebujeme doprovázení, k čemuž zřizujeme
tento orgán.
•
•

Hlásíme se k hodnotám, které v sobě nese
antroposofie a její praktická aplikace v přístupu k člověku a jeho bytostnosti
praktická mírotvorba: tzv. “nenásilná komunikace” a jí odpovídající přístupy,
• uspořádání institucí vycházejících čistě z hierarchie odpovědnosti,
a ne hierarchie moci jednoho člověka nad jiným.
Tento orgán má být volným seskupením lidí, které považujeme za schopné, být nám
prakticky nápomocni v rozvíjení těchto hodnot a kvalit.
Jejich zpětná vazba, o kterou sami požádáme, nám má pomáhat a umožňovat
korigovat sami sebe v tomto našem snažení.
7.1. Členství v Podpůrném orgánu

7.1.1. Vznik členství v Podpůrném orgánu
Členy Podpůrného orgánu jmenuje KN.
Návrhy na členy Podpůrného orgánu může podat každý odpovědný člen.
Na člena Podpůrného orgánu mohou být navrženi lidé, kteří vzhledem ke své praxi a
zkušenostem mají dle názoru odpovědných členů schopnost doprovázet členy spolku v
prohloubení se v dovednostech týkajících se praktického uskutečňování hodnot, ke kterým
se spolek hlásí ve výše uvedené preambuli.
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7.1.2. Podmínky pro členství v Podpůrném orgánu
• podložená aktivní zkušenost s nenásilnou komunikací nebo tomu odpovídajícím
přístupům, především např. antroposofického přístupu k bytosti člověka; dlouhodobé
zkušenosti s aktivním působením v camphillu a sociální terapií; nebo v rámci
humanistických přístupů v různých oblastech života
• aktivní aplikování těchto principů
• dosažení věku 35 let
• nesmí být odpovědným členem ani spolupracovníkem v denním provozu
• předcházející spolupráce se spolkem trvající alespoň 1 rok
• aktivní naslouchající zájem o dění v rámci spolku
7.1.3. Povinnosti členů Podpůrného orgánu
• vykonávat pravomoci Podpůrného orgánu
• dodržovat stanovy a interní předpisy spolku
7.1.4. Počet členů Podpůrného orgánu
Podpůrný orgán má nejméně jednoho člena. Počet členů může být měněn dle potřeb spolku;
maximální počet není omezen. Doporučuje se, aby minimálně jeden člen měl státní
občanství České republiky.
7.1.5. Zánik členství v Podpůrném orgánu
• pokud člen přestane splňovat podmínky pro členství v Podpůrném orgánu
• v případě závažného porušení povinností vyplývající z členství a následným
rozhodnutím KN; součástí tohoto procesu musí být přizvání jiného člena Podpůrného
orgánu (pokud je více než jeden)
• zánikem spolku
• uplynutím jednoho měsíce po doručení písemného oznámení člena o vystoupení
7.2. Pravomoci Podpůrného orgánu
7.2.1. Jednotliví členové Podpůrného orgánu na pozvání KN doprovází procesy stanovené
těmito stanovami a přijímají pozvání KN na supervizi nebo vzdělávací setkání. KN může dle
svého uvážení oslovit pro tyto účely kteréhokoliv člena Podpůrného orgánu.
7.2.2. Podpůrný orgán se 1x ročně schází v místě činnosti spolku a společně s KN se
ohlédne za uplynulým rokem z hlediska hodnot, které podporuje. Pokud některý z členů
nemůže přijít, pokusí se být účastný setkání alespoň zčásti prostřednictvím prostředků
komunikace na dálku, nebo se o jeho průběhu aktivně informuje.
7.2.3. Podpůrný orgán reaguje a navrhuje řešení při vznesení námitky člena spolku proti
rozhodnutí KN.
7.2.4. Podpůrný orgán má za úkol působit podpůrně vůči záměrům spolku i vůči jeho
odpovědným členům, ve smyslu základní lidské podpory odpovědných členů jako lidí.
7.2.5. V krizích a náročných situacích spolku se od členů Podpůrného orgánu očekává
schopnost inspirovat smírčí či mírové řešení, resp. postupy k nim vedoucí, podněcující
prohloubení lidskosti všech zúčastněných. Za tím účelem jsou zváni KN.
7.2.6. Podpůrný orgán může sloužit i právnickým osobám, které spolek založil nebo jsou s
ním jasným způsobem propojené, protože vznikly pro plnění jeho záměrů.
7.2.7. Podpůrný orgán nemá žádné rozhodovací pravomoci.
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8. Hospodaření spolku
Spolek hospodaří jako veřejně prospěšná nezisková organizace.
Spolek hospodaří se svým majetkem dle zásad řádného hospodáře.
Spolek může v rámci své vedlejší činnosti podnikat.
V případě zániku spolku bude majetek spolku převeden na jinou organizaci, která sleduje
stejné nebo podobné cíle jako spolek. Upřednostněny budou organizace propojené se
spolkem dle článku 3 těchto stanov, pokud nezaniknou spolu se spolkem.
9. Přechodná ustanovení
Toto nové úplné znění stanov nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2020
Od 1.ledna 2020 se bez ohledu na ostatní ustanovení těchto stanov orgány spolku
ustanovují nově takto:
Kruh nositelů:
Peter Veselý ukončuje své členství v Kruhu nositelů. Odpovědnými členy spolku a členy
Kruhu nositelů jsou:
Žaneta Lenhartová, České Kopisty 6, Terezín, 41201, datum narození: 27.2.1983
Alena Klčová, ČSLA 66, Myjava, 90701, datum narození: 24.9. 1965
Kateřina Šimková, České Kopisty 6, Terezín, 41201, datum narození: 2.2.1990
Členství všech členů spolku vyjma shora uvedených uvedeným dnem zaniká.
Statutární zástupce
Statutárním zástupcem zůstává: Žaneta Lenhartová, a to na nové pětileté funkční období dle
těchto stanov.
Kruh dohlížejících podporovatelů
Orgán Kruh dohlížejících podporovatelů se ruší.
Podpůrný orgán
Podpůrný orgán dle těchto stanov bude ustanoven Kruhem nositelů nejpozději do 6 měsíců
po jejich schválení.
Členství:
Noví odpovědní členové budou přijímáni dle vypracovaného předpisu týkající se přijímání za
nového člena.
Dosavadní členové spolku byli v případě zájmu zapojení do procesu změny stanov. Po jejich
schválení budou informováni a bude jim nabídnuta pozice dlouhodobého dobrovolníka.
10. Závěrečná ustanovení
Všechny záležitosti spolku, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se řídí
platným Občanským zákoníkem.
K vyloučení pochybností se určuje, že Preambule jednotlivých ustanovení nejsou samy o
sobě součástí stanov, ale jsou závazné při výkladu jednotlivých jejich ustanovení.
Toto nové úplné znění stanov dnem nabytí účinnosti v plném rozsahu nahrazuje všechna
znění předchozí.
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Nové znění stanov bylo schváleno na zasedání Kruhu nositelů dne 14. listopadu 2019
Členové Kruhu nositelů:
Alena Klčová
Kateřina Šimková
Peter Veselý
Žaneta Lenhartová
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