Stanovy spolku
Úplné znění
Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 11.7.1996
Článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Název : Spolek včelařů Zlatníky
2. Sídlo spolku : ulice Kamenná 108, obec Zlatníky-Hodkovice, část obce Zlatníky, PSČ 252 41,
pošta Dolní Břežany
3. Spolek včelařů Zlatníky je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zákona č.89/2012 Sb., a jako
takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4. Spolek včelařů Zlatníky je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace
založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je včelařství.
Účelem spolku je zejména:
1. Hájení chovatelských a hospodářských zájmů včelařů.
2. Péče o zvelebení a povznesení včelařství.
Článek 2.
Činnosti spolku
1. Organizuje a provádí vzdělávací činnosti a to i mezi mládeží, činnost shromažďovací,
poradenskou, pořádá přednášky, besedy, exkurse, zájezdy, šíří odbornou literaturu a organizuje
svépomocný fond.
2. Podporuje společné zpeněžování produktů a obstarávání včelařských potřeb a nářadí,
výzkumnictví se zaváděním výsledků do praxe, novodobé metody včelaření, kočování a
veterinární zdravotní opatření.
3. Vyjadřuje se k veřejnoprávním návrhům a opatřením dotýkajících se včelařství, v souladu s nimi
se obrací na státní orgány s peticemi podle zákona o právu petičním.
4. Spolupracuje s jinými spolky a organizacemi nebo s nimi uzavírá smlouvy o součinnosti, může
vstupovat do jiných organizací jako právnická osoba za účelem dosažení svých cílů nebo k
uplatnění jiných společných zájmů.
5. Pořádá zábavná a společenská setkání svých členů.
6. Může zřizovat zařízení nevýdělečná(pozorovací, pokusná, plemenářská, signalizační a
chovatelská) a provozní a hospodářská(prodejní, nákupní a zpracovatelská).
1.

Článek 3.
Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku „Spolek včelařů Zlatníky“(dále jen „člen“) se
může stát každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR starší 10 let, bez rozdílu pohlaví,
vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti a rasy. Cizí státní příslušník se může stát
členem pouze v případě, že se zdržuje na území ČR v souladu s platnými právními předpisy.
Přijetí nezletilého za člena je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jejího právního
nástupce. Členem spolku se může stát i právnická osoba, pak ji zastupuje její statutární orgán,
ledaže právnická osoba určí jiného zástupce. Za člena spolku lze přijmout i včelařský kroužek.
Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. O přijetí za člena spolku uchazeč žádá
písemnou žádostí.
2. Fyzická nebo právnická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o jejím přijetí.
Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že
přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
3. Ukončení členství
a/ dobrovolným vystoupením člena
b/ úmrtím člena
c/ vyloučením člena – členství končí ke dni rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze spolku(výbor
spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku nebo
zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku)
d/ nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem spolku, nebo pokud člen
nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k
zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. Od povinnosti placení členských
příspěvků jsou osvobozeny osoby nezletilé, včelařské kroužky a jejich členové.
f/ zánikem včelařského kroužku
4. Práva členů
a/ podílet se na činnosti spolku
b/ být pravidelně informován o dění ve spolku
c/ užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
d/ podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
e/ volit a být volen po dovršení 18 let do řídících a kontrolních orgánů spolku
5. Povinnosti členů
a/ dodržovat a plnit stanovy a usnesení orgánů spolku
b/ účastnit se členských schůzí, odpovědně vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni nebo kterými
byli pověřeni
c/ znát a dodržovat zásady spolkové a chovatelské činnosti, ochrany a tvorby životního
prostředí, veterinární předpisy a opatření při zjišťování a tlumení včelích nemocí a
nákaz, zejména varroázy včel a moru včelího plodu
d/ spolupracovat se včelařskými důvěrníky a funkcionáři spolku a na požádání jim
umožnit vstup na stanoviště včelstev
e/ zvyšovat svoji odbornou včelařskou úroveň
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f/ včas platit členské příspěvky(členský příspěvek je zásadně roční, člen přijatý v průběhu
kalendářního roku je povinen zaplatit příslušný členský příspěvek na kalendářní rok v plné výši
při přijetí za člena)
g/ přihlásit k registraci včelstva umístěná na trvalých stanovištích v obvodu působnosti jiné
včelařské organizace a spolupracovat s ní
6. Neplní-li člen své povinnosti a není-li předpoklad nápravy projednáním věci ve výboru,může mu
být uloženo : napomenutí, odvolání z funkce nebo vyloučení.
7. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o ukončení členství v písemné formě
navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze zruší
rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o
vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
Článek 4
Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a/ členská schůze
b/ výbor
c/ předseda
d/ kontrolní komise
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich
jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
4. Funkční období volených orgánů je pětileté. Opakovaná volba je možná. Členové volených
orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého
orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká(kromě
smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, dobrovolným odstoupením z funkce
na základě písemné žádosti nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé
porušení jeho povinností.
Článek 5
Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.
Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro
období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další
rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku.
2. Do její působnosti tak náleží:
a/ určovat hlavní zaměření činnosti spolku
b/ rozhodovat o změně stanov
c/ stanovovat výše a splatnosti členských příspěvků
d/ schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané
výborem
e/ schvalovat výsledek hospodaření spolku
f/ volit členy výboru, kontrolní komise, volit včelařské důvěrníky
g/ rozhodovat o dobrovolném rozpuštění spolku
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3. Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez
zbytečného prodlení po vyhotovení účetní uzávěrky sestavené k 31. prosinci předchozího
kalendářního roku, nejpozději však do 31.října každého kalendářního roku.
4. Právo účastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové
spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení
záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské
schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo
jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně
čtrnáct dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly
možnost členů se ho účasnit. Již svolané zasedání členské chůze lze odvolat nebo odložit stejným
způsobem, jakým bylo svoláno.
6. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je
povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, která
musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární
orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo
podmět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna
usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá
většinou hlasů přítomných členů. Není-li členská schůze 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 členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí
být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se
musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím
svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na
pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.
8. Jednání schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho
pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla
zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech
přítomných členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
9. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné,
vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu
musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal,
jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do
všech zápisů ze zasedání členské schůze.
Článek 6
Výbor
1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, je jeho statutárním orgánem a má 3 členy.
2. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel,
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání
spolku. V souladu se stanovami a rozhodnutími členské schůze vede a řídí činnost spolku v
období mezi členskými schůzemi po celé své funkční období. Dohlíží na dodržování stanov,
pečuje o jeho rozvoj.
3. Navenek za spolek jedná samostatně předseda nebo jednatel. Podepisování se provádí tak, že k
uvedenému názvu spolku připojí své podpisy společně předseda a jednatel nebo jiná výborem
pověřená osoba. Peněžní poukázky podepisuje samostatně předseda, jednatel nebo pokladník.
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4. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Je
povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
5. Výbor rozhoduje o všech ostatních věcech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.
6. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho
členů. Ze schůze výboru se pořizuje písemný zápis, jehož součástí je též přijaté usnesení.
Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle
potřeby hosté.
7. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů
před termínem schůze.
8. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně
polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
9. Výbor je povinen vést evidenci členů v papírové nebo elektronické podobě, která je neveřejná.
Zápis nebo výmaz se v evidenci členů provede neprodleně, nejpozději však do 2 dnů od dne
přijetí rozhodnutí o vzniku nebo zániku členství.
10. Údaje členské evidence jsou neveřejné, mohou být využívány jen k účelům činnosti spolku.
Poskytování osobních údajů třetím osobám, zejména rodného čísla, pouze na základě písemného
souhlasu.
11. Do výlučné kompetence výboru patří:
a/ svolávat členskou schůzi
b/ přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření
c/ dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
d/ rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud k tomu
existují závažné důvody
e/ přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
Článek 7
Předseda
1. Předseda je nejvyšším výkoným představitelem spolku, za spolek jedná samostatně, je volen
členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce
nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového
předsedy.
2. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v
takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti
zmocněné osoby a musí obsahovat věcný časový rozsah zmocnění.
3. Předseda z rozhodnutí výboru svolává a vede členské schůze, ověřuje jejich usnášeníschopnosti,
pořizuje zápisy z jejich jednání, svolává a vede schůze výboru.
4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výborových a členských schůzí.
5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy
spolku.
Článek 8
Jednatel
1. Jednatel za spolek jedná samostatně, je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru.
Podporuje předsedu ve všech výkonech. Jeho funkční období končí předáním funkce
nastávajícímu jednateli. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového
jednatele.
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2. Zajišťuje vedení a vyřizování agendy spojené s činností spolku.
3. Vede členskou evidenci, zpracovává podklady pro účely dotací a pro statistické výkazy.
4. Vyřizuje běžnou došlou poštu a běžné záležitosti.
Článek 9
Pokladník
1. Zajišťuje vedení účetnictví podle platného zákona o účetnictví.
2. Provádí výplaty a úhrady odměn a nákladů spojených s činností spolku schválených
výborem, popř. členskou schůzí v souladu s rozpočtem spolku.
3. Zabezpečuje a zodpovídá za pokladní hotovost spolku.
4. Zpracovává podklady pro návrh rozpočtu, zajišťuje kontrolu a úplnost podkladů pro vyúčtování
státních podpor.
Článek 10
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů
spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při
jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní
komise se zodpovídá členské schůzi.
2. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní
komise nesmí být osoba blízká členům výboru.
3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá
v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími
členské schůze a výboru.
4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního
rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční
závěrky hospodaření.
5. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a
ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.
6. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku
nezávislým auditorem.
7. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi
písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet
kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, která za ně nesou odpovědnost a návrh
na opatření k nápravě.
8. Všichni členové a výbor spolku jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly
spolupracovat a poskytnout jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
9. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě
své písemné vyjádření.
Článek 11
Majetek a hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z
darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních
grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
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2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k
financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek k
realizaci těchto činností.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to
v plné míře i pro členy spolku. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna
sjednaná na základě platných smluv.
4. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu
spolku nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která
má podobné poslání a cíle jako Spolek včelařů Zlatníky.
3. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem,
kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
Přijato členskou schůzí 25.listopadu 2016

Podpis předseda ___________________

7.

