
 
STANOVY  Fairwood, z. s. 
Fairwood, z. s. je dobrovolným nevládním a neziskovým  spolkem organizací a občanů, ve smyslu 
zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem v Brně, Kounicova 42, 602 00 a s působností 
v celé České republice. 

 

I. Základní ustanovení 
Čl.1  Fairwood, z. s. (dále jen „spolek“) prosazuje a podporuje v České republice důvěryhodnou, 
nezávislou a transparentní certifikaci lesních majetků a produktů lesa v souladu s pravidly 
mezinárodního systému FSC. 

Čl.2 Základními cíli jsou zejména: 

a) věnovat se hlavnímu poslání spolku, které spočívá v  propagaci a prosazování 
environmentálně vhodného, sociálně přínosného a ekonomicky životaschopného hospodaření 
s lesy. 

b) propagovat certifikační systém FSC na lokální, regionální i celostátní úrovni 

c) prosazovat trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství na celostátní i regionální úrovni 

d) prosazovat dřevo jako obnovitelný zdroj 

e) učinit certifikační systém FSC více přizpůsobený podmínkám České republiky 

f) podporovat úspěšné zavádění a monitorování certifikačních aktivit systémem FSC 

g) přispívat k informovanosti a ochraně spotřebitelů  

h) vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice i mimo ni síly k naplňování 
předchozích cílů 

II. Formy činnosti spolku 
Čl.3 Formami činnosti spolku jsou zejména: 

a) informační a osvětová činnost ve spolupráci s odborníky a ostatními iniciativami v České 
republice i zahraničí 

b) vyhledávání, shromažďování a zprostředkování informací týkajících se certifikace 
systémem FSC 

c) tvorba, testování a revize Českého standardu FSC  

d) bezplatné poradenství, poskytování informací a konkrétní pomoc nejširšímu okruhu 
občanů, koncových spotřebitelů výrobků ze dřeva 

e) poradenství týkající se certifikace, pro lesníky a další subjekty podnikající v lesním 
hospodářství, dřevozpracujícím průmyslu a průmyslu papíru a celulózy 

f) monitoring certifikačního procesu systémem FSC v České republice 

g) zpracování studií, návrhů a konceptů trvale udržitelného hospodaření v lesích a 
regionálního rozvoje  

h) spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi, které sledují podobné cíle a 
podpora vytváření sítí na národní a mezinárodní úrovni 

i) propagační a popularizační činnost, pořádání výstav a dalších akcí s podobným zaměřením 

j) vzdělávací akce (přednášky, semináře, workshopy, exkurze, krátkodobé kurzy, výukové 
programy pro školské a mimoškolské zařízení) 

k) publikační a ediční činnost. 

III. Členství ve spolku 
Čl.4   Členem spolku se může stát každý občan ČR starší 18 let, nebo právnická osoba působící 
v ČR, která souhlasí s ideou FSC, tj. prosazováním environmentálně vhodného, sociálně přínosného 
a ekonomicky životaschopného hospodaření s lesy, stanovami a jednacím řádem Fairwood a je přijata 
valnou hromadou nebo v době mezi valnými hromadami výkonnou radou spolku.  



Čl.5 Spolek rozlišuje 3 druhy členství: řádné, podporující a čestné členství.  

Čl.6 Řádní členové si zvolí členství v jedné ze tří odborných sekcí spolku: ekonomické, sociální nebo 
ekologické. Každá odborná sekce musí být tvořena alespoň dvěma členy. 
Čl.7 Kritéria pro zařazení řádného člena do odborných sekcí: 

a) Členství v Ekonomické sekci musí být otevřeno všem jednotlivcům, společnostem a 

organizacím majícím především obchodní zájmy na lesním hospodaření, výrobě, zpracování 

nebo komercializaci lesních výrobků, nebo na činnostech Spolku, a patří k nim zejména, 

avšak nikoli výlučně, tyto subjekty: 

 společnosti zabývající se lesním hospodařením 

 výrobní společnosti 

 velkoobchodníci, maloobchodníci, prodejci a zprostředkovatelé 

 poradenské firmy 

 průmyslové asociace 

 výzkumné organizace a akademici, jejichž primárními zájmy jsou technické, ekonomické a 

obchodní aspekty lesního hospodaření, lesních produktů a výrobků z lesních produktů. 

 certifikační orgány 

 subjekty vlastněné či řízené vládou 

 zaměstnanci, poradci a zástupci výše uvedených subjektů. 

 
b) Členství v Sociální sekci musí být otevřeno jednotlivcům a neziskovým organizacím, jejichž 

primární motivací a zájmem je sociálně prospěšné hospodaření, a patří k nim zejména, nikoli 

však výlučně, tyto subjekty: 

 sociálně orientované komunitně vlastněné organizace, organizace místních obyvatel a 

komunitních skupin 

 odborové organizace, odborové svazy a dělnické asociace 

 nevládní organizace zabývající se otázkami sociálního rozvoje, sociální spravedlnosti, 

posilování občanské společnosti, apod. 

 organizace a asociace věnující se propagaci rekreačního využívání lesa 

 výzkumné organizace a akademici, jejichž primárními zájmy jsou sociální otázky 

související s lesnictvím 

 rozvojové nevládní organizace 

 zaměstnanci, poradci a zástupci výše uvedených subjektů 

 organizace a asociace, které se zabývají vzděláváním, výchovou, osvětou a prací 

s veřejností. 

 

c) Členství v Ekologické sekci musí být otevřeno jednotlivcům a neziskovým organizacím, jejichž 

primární motivací a zájmem je ochrana, zachování či uchování přírodního prostředí, a patří 

k nim zejména, nikoli však výlučně, tyto subjekty: 

 environmentální nevládní organizace 

 environmentální zájmové skupiny 

 výzkumné organizace a akademici, jejichž primárními zájmy jsou ochranářství, a 

zachování či uchování přírodního prostředí 

 environmentálně orientované komunitně vlastněné organizace, organizace místních 

obyvatel nebo komunitní skupiny 

 zaměstnanci, poradci a zástupci výše uvedených subjektů 

V případě jakýchkoli pochybností, zda má být člen zařazen do ekonomické, sociální či ekologické 
sekce, bude mít konečné slovo Výkonná rada spolku. 

 
 

 



Čl.8 Spolek rozlišuje 2 druhy řádného členství: individuální (fyzické osoby) a organizační (právnické 
osoby). 

Čl.7 Podporující členství je určeno pro fyzické či právnické osoby, které vyjádří podporu certifikaci 
systémem FSC formou pravidelných finančních příspěvků na činnost spolku. 

Čl.8 Řádné členství vzniká na základě písemné přihlášky schválené valnou hromadou nebo 
v mezidobí schválené výkonnou radou spolku. Podporující členství vzniká na základě písemné 
přihlášky schválené valnou hromadou nebo v mezidobí schválené výkonnou radou spolku spolu se 
smlouvou o poskytnutí finanční podpory.  

Čl.9 Čestné členství je určeno pro významné osobnosti, které podporují ideu FSC, které se zasloužily 
o environmentálně vhodné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné hospodaření s lesy. 

Čl.10 Čestné členství vzniká na základě návrhu člena spolku za předpokladu souhlasu navrhovaného 
člena a schválení návrhu valnou hromadou.  

Čl.11 Práva členů spolku. 

a) Každý člen se může účastnit valné hromady. Každý řádný člen má na valné hromadě jeden 
hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně pověřený zástupce. 
Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce. 

b) Každý člen má právo se vyjadřovat k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást 
otázky, na které bude reagovat výkonná rada spolku.  

c) Každý člen má právo podávat stížnosti a rozpory smírčí komisi, která je musí řešit. 

d) Každý člen má právo navrhovat čestné členy spolku. 

e) Předsedou odborné sekce, jeho zástupcem či členem smírčí komise se může stát kterýkoli 
zástupce právnické osoby nebo fyzická osoba, jež je řádným členem spolku vyjma 
představitelů státních orgánů.   

f) Každý člen spolku má právo být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a 
využívat všech výhod, plynoucích z členství ve spolku. 

g) Každý řádný člen má právo se účastnit práce standardizační komise spolku na vytváření a 
revizi Českého standardu FSC. 

Čl.12  Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a jednací řád spolku, plnit usnesení valné hromady, 

b) aktivně hájit výše uvedené cíle spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat 
žádné kroky, které by byly rozporu s cíli spolku, 

c) účastnit se práce spolku a přispívat ke zlepšení jeho práce, 

d) systematicky budovat dobré jméno certifikačního systému FSC. 

Čl.13   Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude 
v rozporu se stanovami a zájmy spolku: 

 a) napomenout člena spolku – napomenutí provede písemně smírčí komise. 

b) vyloučení ze spolku. 

Čl.14 Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením - vystoupení člena spolku se realizuje doručením oznámení o vystoupení 
řediteli spolku,  

b) vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada, návrh předkládá smírčí komise.  

c) zánikem člena - právnické osoby, 

d) úmrtím člena - fyzické osoby, 

e) zánikem spolku. 

Čl.15 Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného 
ukončení členství. 

Čl.16  Nečlenové spolku mají právo: 

a) účastnit se po předchozím ohlášení valných hromad a setkání standardizační komise v roli 
pozorovatelů, a to pouze s poradním hlasem, 

b) vznášet komentáře a připomínky k vytvářeným dokumentům spolku.  Připomínkami se 
bude zabývat výkonná rada spolku a u podnětů týkajících se Českých národních standardů 
FSC standardizační komise spolku. 



IV. Organizační struktura  
 

Čl.17  Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou svolává ředitel nebo zástupce ředitele 
nejméně jednou ročně. Ředitel nebo zástupce ředitele také svolá valnou hromadu do jednoho měsíce 
po obdržení písemné žádosti od nejméně třetiny řádných členů spolku. 

Čl.18 Valná hromada schvaluje stanovy, jednací řád spolku, Český standard FSC a jejich změny a 
další dokumenty. Valná hromada dále volí předsedu spolku na dobu 6 let s právem jej odvolat, 
kontroluje a přijímá zprávu o činnosti spolku. Valná hromada se rozhoduje konsensem a při jeho 
nedosažení hlasováním. Při hlasování má každá sekce vždy stejnou váhu hlasů, váha individuálních 
členů v každé sekci se počítá poměrně k počtu členů v sekci a nejvýše do 10 % a váha organizačních 
členů v každé sekci se počítá poměrně k počtu členů a je minimálně 90 %.. 

Čl.19 Nejvyšším představitelem spolku je předseda spolku, který jej zejména  reprezentuje na 
veřejnosti. Předsedou spolku může být zvolen pouze řádný člen spolku. 

Čl.20 Spolek tvoří tři odborné sekce, a to ekonomická, ekologická a sociální, z odborné sekce 
vytvořené z jejich členů, dále pak kancelář, vedená ředitelem spolku. Spolek usiluje o vyvážené 
zastoupení řádných členů v jednotlivých odborných sekcích.  

Čl.21  Členové odborných sekcí volí ze svého středu předsedu sekce a zástupce předsedy na dobu 4 
let s právem je odvolat a jednoho zástupce do smírčí komise na dobu 6 let. Minimálně jeden člen 
výkonné rady každé sekce je členem mezinárodní organizace FSC AC. 

Čl.22  Výkonná rada spolku je tvořena předsedy a zástupci odborných sekcí. Výkonná rada rozhoduje 
o významných a strategických záležitostech spolku a přijímá nové členy v době mezi valnými 
hromadami a to přednostně konsenzem. Výkonnou radu svolává předseda spolku, ředitel nebo 
zástupce ředitele spolku alespoň jedenkrát ročně či kterýkoli z členů výkonné rady podle potřeby. 

Čl.23 Výkonná rada jmenuje a odvolává ředitele a zástupce ředitele spolku. Ředitelem a zástupcem 
ředitele spolku nemůže být jmenován zástupce státních orgánů a jimi založených institucí. 

Čl.24 V rámci spolku pracuje standardizační komise. Členové odborných sekcí volí ze svého středu 
dva zástupce do standardizační komise na určité časové období kratší než 5 let. Členem 
standardizační komise nesmí být členové výkonné rady FSC International, zaměstnanci spolku a FSC 
a zaměstnanci/zástupci FSC akreditovaných certifikačních firem. Standardizační komise připravuje 
návrhy a revize Českého standardu FSC pro valné hromady spolku. Standardizační komisi svolává 
podle potřeby ředitel nebo zástupce ředitele spolku. Spolek usiluje o vyvážené zastoupení všech tří 
odborných sekcí při práci standardizační komise. Jednání standardizační komise jsou otevřená všem 
řádným členům spolku.   

Čl.25 V rámci spolku pracuje tříčlenná smírčí komise. Smírčí komise řeší stížnosti členů spolku k práci 
předsedy, ředitele spolku, zástupce ředitele, předsedů a zástupců sekcí a standardizační komise a 
rozepře mezi členy spolku. Smírčí komise bude svolána kterýmkoliv členem komise do dvou týdnů od 
doručení písemného podnětu. Smírčí komise předkládá výsledky své činnosti valné hromadě spolku. 
Rozhodnutí smírčí komise jsou závazná pro výkonnou radu. 

Čl.26  Kancelář zajišťuje činnost spolku v době mezi valnými hromadami, při své činnosti se řídí 
usnesením valné hromady a rozhodnutími výkonné rady. Činnost kanceláře řídí a zodpovídá za ni 
ředitel spolku, v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele spolku. 

Čl.27  Fungování spolku se řídí těmito stanovami a jednacím řádem spolku. 

V. Jednání jménem spolku 
Čl.28 Jménem spolku jedná ředitel spolku nebo zástupce ředitele, kteří jsou statutárními zástupci 
spolku. 

Čl.29 Osoby písemně pověřené statutárním zástupcem jednají jménem spolku v rozsahu uděleného 
pověření. 

VI. Hospodaření spolku 
Čl.30 Příjmy spolku tvoří příspěvky, dary, granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli 
spolku. 

Čl.31 Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečnění cílů spolku a v souladu s formami činnosti 
uvedenými v těchto stanovách. 



VII. Zánik spolku 
Čl.32 Spolek zaniká: 

a) rozhodnutím valné hromady o dobrovolném rozpuštění, souhlasí-li nejméně čtyři pětiny 
řádných členů. 

b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění spolku. 
Čl.33 Zaniká-li spolek, provede se likvidace postupem podle zákona č.513/1991 Sb. obchodního 
zákoníku s tím, že v případě zániku spolku podle článku 32, písmene a) stanov spolku jmenuje 
likvidátora valná hromada, která také rozhodne, kterému spolku, nadaci, nadačnímu fondu nebo 
obecně prospěšné společnosti bude věnován případný majetkový zůstatek spolku po  vypořádání 
všech jejích závazků. 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Fairwood, z. s. konanou dne 24. listopadu 2015 v Brně 
a mění dosavadní verzi stanov schválenou valnou hromadou  Fairwood, z. s. konanou dne 3. 
listopadu 2014 v Brně. 

 


