
European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s. 

- stanovy -

I. Cíle,  poslání, historie a identifikační údaje
European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s. (dále jen spolek) je
veden  ke  dni  Valné  hromady  (VH)  dne  20.12.2017  u  Krajského  soudu  v  Ostravě,  pobočka  v
Olomouci  pod  sp.  zn.  L  4845. Datová  schránka  pro  komunikaci  s  orgány  veřejné  moci  je  ID:
4ex7c9p.  Aktuality  jsou  uvedeny  na  http://european-society.blogspot.com/ Adresa  sídla  pro
poštovní styk s veřejností: HR Cannabis Social Club, Stará 51/4, 708 00 Ostrava. Spolek byl založen
na sv. Bastilu dne 14. 7. 2000 v Olomouci a registrován pod IČ: 706 31 298. Do dne 20.12.2017 byl
spolek veden pod názvem Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. 

Spolek  je  dobrovolným  veřejně  prospěšným  sdružením  občanů  a  veřejně  prospěšných
právnických  osob  asociace  Cannabis  is  The  Cure,  z.s.  Posláním  spolku  je  podporovat  aktivity
právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)
a ochranu práv a vzdělávání jeho členů. Právní zástupce spolku je asociace Cannabis is The Cure,
z.s. Členem spolku jsou zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (otevřená společnost Ateliér ALF,
z.s. , odborná společnost Konopí je lék, z.s. a společnost sociální ekologie Art & Body Language
Factory,  z.s.)  a  investoři  infrastruktury  a know how výzkumu, vzdělávání  a  přímé humanitární
pomoci. Spolek je spoluzakladatelem European Ecumenical Church of Nature a veřejně prospěšné
korporace Church of Nature,  z.s.,  členem asociace Open Royal Academy. Členové spolku a jejich
čeští a zahraniční partneři v letech 1995 – 2017 přispěli k založení a vybudování (Olomouc, Praha)
terapeutických,  rehabilitačních,  vzdělávacích  a  výzkumných  center,  galerií  v  Praze  (Jaroslavy
Moserové) a v Olomouci (U mloka) a výzkumnické farmy v Ospělově. Investice byly  oznámeny. 

Cílem spolku od roku 2018 jsou nové zahraniční aktivity a registrace v Kanadě, úspěšné vymáhaní
práv poškozených členů výzkumu, zastavení porušování čl. 2) a 3)  Evropské úmluvy o lidských
právech a  porušování  čl.  34)  a  267)  Smlouvy  o  fungování  Společenství  vůči  členům výzkumu,
podpora HR Cannabis Social Club, podpora aktivit zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, asociace
Cannabis is The Cure, z.s.  a registrace European Ecumenical Church of Nature (dříve Konopná
církev,  registrace  dne 14.7.2016).  Spolek  je  oprávněn převzít  zastoupení  poškozených,  obětí  a
diskriminovaných  fyzických  a  právnických  osob  a  členů  výzkumu.  Zmocnění  je  přijímáno  dle
ustanovení  občanského  zákoníku,  občanského  soudního  řádu,  trestního  řádu,  soudního  řádu
správního a mezinárodního práva pouze u řádně registrovaných členů a zájemců o členství.

Sídlo spolku ode dne zavedení rejstříku spolků dne 1.1.2014 do změn dle usnesení Valné hromady
dne 20.12.2017: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, specifikace Open Royal Academy nebyla
zapsána. Statutární  zástupci a zmocněnci  spolku ode dne 1.1.2014 do dne 20.12.2017 byli:  Mgr.
Vanda Dvořáková, nar. 8.6.1988, Tylova 2, 779 00 Olomouc (od 14.5.2016), Bc. Zuzana Majerová,
nar. 28.6.1972, Tylova 1, 779 00 Olomouc (do 19.1.2014), Vlastimil Blaťák, nar. 7.6.1977, Riegrova
392/21, 779 00 Olomouc (od 14.5.2016 do 15.10.2016), Martin Očenášek, nar. 24.3.1991, Na Sídlišti
280, 783 49 Lutín (od 18.5. 2016 do 18.4.2017), Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1. 1962, 798 55 Ospělov 6
(do 14.5.2016, od 21.10.2016 do 20.12.2017) a MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., nar. 5.1. 1965, Tylova 2,
779 00 Olomouc (do 14.5.2016).  

Ode  dne  20.  12.2017  jsou  dle  usnesení  VH  statutárními  zástupci  spolku  zvoleni:  MUDr.  Aleš
Skřivánek, Ph.D. , nar. 5.1. 1965, Tylova 2, 779 00 Olomouc, předseda,  Mgr. Vanda Dvořáková, nar.
8.6.1988,  Tylova  2,  779  00  Olomouc,  místopředsedkyně,  Ing.  Martin  Dindoš,  nar.  18.1.1973,
Masarykova 690/20, 277 11 Neratovice, člen SR. Předseda, místopředseda a člen SR se navzájem
informují o jednotlivých rozhodnutích a jednají ve shodě, spory řeší dohodou, nelze-li, rozhodují
hlasováním. 
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II.  Aktivity
Za tímto účelem spolek zejména:
1) Realizuje aktivity vedoucí k naplňování poslání 
2) Spolupracuje s veřejnou a státní správou, nevládními organizacemi, soukromými firmami, 

školami a dalšími subjekty
3) Získává finanční prostředky na realizaci těchto aktivit v souladu se zákony ČR
4) Může být kolektivním členem jiné společnosti v ČR a zahraničí.

III. Orgány 

1) Orgány spolku jsou následující:

a)  Valná hromada (dále jen VH)
b)  Správní rada (dále jen SR)
c)  Předseda, místopředseda a člen SR

2) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. VH má právo:

 přijímat a měnit stanovy 

 schvalovat koncepci aktivit na následující období

 volit členy výkonných a kontrolních orgánů 

 schvalovat rozpočet na další rok

 schvalovat výroční zprávu 

 zrušit spolek

        kontroluje naplňování poslání a hospodaření 

3) VH je řádně svolávána 1x ročně, může být svolána mimořádná VH. VH je možné svolat na
internetové síti.  Řádnou i  mimořádnou VH svolává předseda,  místopředseda nebo člen SR dle
vzájemné dohody ve SR. Valná hromada je svolávána nejméně 1 měsíc před vlastním konáním VH,
návrhy programu a usnesení jsou členům dostupné a známé. Pokud se člen neúčastní VH a neurčí
zmocnění,  je zmocněncem automaticky právní  zástupce spolku,  není-li  přítomen,  pak nejstarší
člen spolku. 

4) Jednání VH řídí svolavatel, který také odpovídá za pořízení zápisu z jednání a usnesení. 

5) VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro platnost usnesení je
nutná 2/3 většina hlasů všech přítomných členů. Způsob hlasování stanoví VH vždy při zahájení
jednání. 

7) Správní rada má nejméně 3 členy. SR je volena a odvolávána VH. SR si volí ze svého středu
předsedu,  místopředsedu  a  člena/-ny.  Funkční  období  trvá  5  let,  v  jeho  průběhu  může  člen
odstoupit  anebo  být  odvolán  VH.  Odvolání  se  děje  z  důvodu  nečinnosti  nebo  prokázaného
porušení stanov. Členové SR mohou být voleni opakovaně.

8) Správní rada má následující kompetence:
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 provádí veškerá usnesení VH mezi jejími jednotlivými jednáními 

 rozhoduje o způsobu realizace těchto usnesení

 rozhoduje o výši členských příspěvků

 připravuje výroční zprávu a další doklady předkládané VH ke schválení

 navrhuje VH složení statutárních orgánů 

 rozhoduje o zřízení funkce výkonného ředitele

 je oprávněna požadovat součinnost a vysvětlení od všech členů 

 v případě zjištění nedostatků je povinna zajistit nápravu 

9)  Správní radu svolává předseda, místopředseda nebo člen dle vzájemné dohody, a to alespoň 1x
za rok. 

10)  Jednání řídí svolavatel. 

11)  Předseda, místopředseda a členové SR mají následující práva a povinnosti:

je statutárním zástupcem spolku (jednatelem)

 vykonává a dozoruje výkon plnění rozhodnutí VH a SR

 zajišťuje hospodaření, odpovídá za správné a účelné nakládání s majetkem a s finančními 
prostředky 

 informuje členy o aktivitách SR mezi jednáními VH

 má právo delegovat své pravomoci, zejména na výkonného ředitele, je-li tato funkce 
zřízena. 

12)   Předseda,  místopředseda  a  člen  SR se  navzájem informují  o  jednotlivých  rozhodnutích  a
jednají ve shodě, spory vždy řeší dohodou, nelze-li, rozhodují hlasováním.

13)  Odstoupení  z  funkce  člena  SR  před  ukončením  funkčního  období  je  ze  strany  člena  SR
oznámeno kromě členů SR také poštou rejstříkovému soudu a ze strany spolku je uvedeno v
návrhu spolku na provedení změny v rejstříku k datu VH a stanovách.

              IV.  Členství 

1) Zájemcem o členství může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která se
podáním písemné (elektronické) přihlášky a zaplacením registračního příspěvku přihlásí k poslání
spolku.  Zájemce  uhradí  registrační  příspěvek  ve  výši  1500,-  Kč  na  transparentní  účet  č.ú.
8454852001/5500. Zájemcem o členství může být i právnická osoba, kterou zastupuje jí pověřený
statutární  zástupce  po  uhrazení  vstupního  příspěvku  dle  vzájemné  dohody,  zájmu  a  nabídky
spolupráce,  minimálně pak ve výši  individuálního členství.  Členem spolku s plnými hlasovacími
právy je osoba, která ve prospěch poslání spolku odpracovala alespoň 500 dobrovolnických hodin,
ev.  poskytla adekvátní  příspěvek,  služby  nebo  dary.  Členství  ve  SR  může  být  delegované.
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Delegovaný člen SR získává po uplynutí 2 let řádného výkonu funkce automaticky plné členství.
Do doby splnění členských povinností je každý včetně delegovaného člena veden jako zájemce.
Členství  ve spolku je  kromě statutárních zástupců SR neveřejné,  stejně tak prezenční  listiny  a
podobné identifikační dokumenty.

2) Členové mají právo být informováni prostřednictvím webových stránek nebo elektronických
médií. Dále mají právo podávat návrhy a podněty směřující k naplňování poslání, kritizovat činnost
orgánů, a to i formou stížnosti SR nebo VH. Členové mají právo volit orgány spolku a být do těchto
orgánů voleni.

3) Členové mají povinnost se účastnit VH, pokud se VH nemohou účastnit, jsou povinni delegovat
zmocnění na některého člena spolku, asociace Cannabis is The Cure, z.s. nebo na osobu blízkou,
která  se za člena účastní  VH.  Pokud se člen neúčastní  VH a neurčí  zmocnění,  je zmocněncem
automaticky  právní  zástupce  spolku  asociace  Cannabis  is  The Cure,  z.s.,  není-li  přítomen,  pak
nejstarší člen spolku. Členové se podle svých možností podílejí  na činnosti spolku a přispívají k
jeho rozvoji, odpovědně vykonávají funkce, je-li funkce členem přijata. Svolání VH vždy akceptuje
vůli členů na dostatečnou přípravu. 

4) Členství zaniká: 

 vystoupením písemným prohlášením člena adresovaným statutárním zástupcům/-ci 
spolku, právnímu zástupci spolku nebo poštou do sídla spolku

 vyloučením na základě usnesení VH na základě závažného porušení stanov člena nebo 
delegovaného člena, které může navrhnout každý člen spolku a asociace Cannabis is The 
Cure, z.s. 

 smrtí člena nebo zánikem spolku

V. Hospodaření a majetek 
Majetek tvoří movitý i nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotná práva. Hospodaření se
řídí  právními  předpisy,  stanovami  a  ostatními  vnitřními  předpisy.  Výše  finančních  příspěvků
poskytnutých  nad rámec  stanov  není  omezena  a  je  ponechána na velkorysosti  a  možnostech
člena,  stejně  tak  dobrovolnická  činnost.  V  případě,  že  spolek  hospodaří  s  jinými  finančními
prostředky, než členskými příspěvky a dary členů a zájemců o členství, člen SR registruje spolek na
FÚ k dani z příjmu. Spolek vymáhá náhrady škod, které byly spolku a jeho členům způsobeny. 

VI. Řešení sporů
Spory vyplývající z členství nebo z činnosti řeší SR. V případě, že ani po projednání v SR nedojde k 
dohodě, rozhoduje VH. Předseda, místopředseda a člen SR se navzájem informují o jednotlivých 
rozhodnutích a jednají ve shodě, spory vždy řeší dohodou, nelze-li, rozhodují hlasováním. 

VII.    Zánik 
Spolek může zaniknout na základě usnesení VH. V případě zániku je nutný souhlas nadpoloviční
většiny členů. Při zániku jsou vypořádány závazky a pohledávky způsobem, který stanoví zákon.
Pokud  po  vypořádání  spolku  zůstanou  aktiva,  jsou  převedena  na  jiný  subjekt  v  souladu  se
zákonem.
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- Přílohou jsou uvedeny první strany stanov od 1.1.2014 a zakladatelské stanovy str. 1 a 4 - 
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