Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen
756 61 Rožnov pod Rad., Meziříčská 100
Stanovy
Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen v Rožnově pod
Rad.
Čl. 1.
Název, sídlo Sdružení, právní postavení
Název: Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen (ve zkratce SPTJS)
Sídlo: Zubří, Hamerská 698, PSČ 756 54
Právní postavení: Sdružení je právnickou osobou dle ustanovení par. 20 f-21občanského
zákoníku, t. j. zákona č. 509/1991.

Čl. 2.
Účel Sdružení
Sdružení vzniká za účelem organizace a vzájemné spolupráce při výzkumu, šlechtění,
pěstování, čištění a obchodu s osivy víceletých pícnin. SPTJS je příspěvkovou neziskovou
organizací, bez vlastní obchodní činnosti. Sdružuje fyzické i právnické osoby činné v této
oblasti.

Čl. 3.
Předmět činnosti
Činnost SPTJS je zaměřena do oblasti organizační, poradenské a ekonomické.
V oblasti organizační:
- zastupuje zájmy členů vůči MZe, ÚKZUZ, Agrární komoře, Grantovým agenturám
a dalším orgánům v oblasti legislativy a neobchodní činnosti.
- spolupracuje s Českomoravskou
šlechtitelskou
a semenářskou
asociací,
šlechtitelskými radami, pícninářskou komisí ČAZ, a dalšími organizacemi působícími
v této oblasti.
V oblasti poradenské a odborné:
- uzavírá smlouvu s výzkumnými a šlechtitelskými pracovišti na poradenskou činnost
pro své členy. Tuto činnost kontroluje a odměňuje podle zásad hospodaření.
- shromažďuje vědeckotechnické a ekonomické poznatky, hodnotí je ve svých komisích
a projednává možnosti jejich uplatnění u svých členů.
- podle potřeby ustavuje trvalé nebo dočasné komise zabývající se určitým okruhem
odborných problémů. Do těchto komisí může přizvat i odborníky – nečleny SPTJS.
- posuzuje šlechtitelské cíle a cíle výzkumných programů a doporučuje MZe
a grantovým agenturám jejich realizaci.
- podílí se na řešení výzkumných projektů souvisejících s oblastí pícninářství
a semenářství trav a jetelovin

V oblasti ekonomické:
- posuzuje podmínky nákupních i prodejních cen a vydává doporučení pro své členy
v oblasti cenové politiky.
- vytváří ekonomickou komisi, která tyto podmínky posoudí a závěry předá Správní radě
k realizaci.
- sleduje vývoj cen vstupů, úroveň světových cen a jejich vlivy na produkci osiv,
případně na technologii jejich pěstování a s přijatými závěry seznamuje členy.

Čl. 4.
Členství ve Sdružení
Členové SPTJS jsou všichni, kteří podepsali zakladatelskou smlouvu a nebo
se dodatečně přihlásili k členství řádně vyplněnou členskou přihláškou a plní povinnosti
stanovené těmito stanovami. Přijetí za člena schvaluje valná hromada na základě
doporučení Správní rady. Členství vzniká dnem přijetí Valnou hromadou.
Zánik členství je možný odhláškou nebo vyloučením. Členství zaniká k 31. 12. toho
roku., v němž došlo k odhlášení členství nebo k vyloučení. Zrušení členství odhláškou,
lze provést nejpozději k 30. 9. daného roku, aby mohlo být projednáno na příslušné Valné
hromadě. Vyloučení člena je možné při nesplnění povinností danými stanovami.

Čl. 5.
Práva a povinnosti členů
Člen SPTJS má tyto práva:
-

účastnit se jednání Valné hromady
volit a být volen do orgánů SPTJS
účastnit se komisí SPTJS
být informován o činnosti orgánů a komisí SPTJS
využívat poradenské činnosti v oboru pěstování trav a jetelů na semeno, vč. školení
pořádaných Sdružením
vypracovávat návrhy související s předmětem činnosti SPTJS, žádat jejich projednání
v příslušných orgánech Sdružení, zúčastnit se jejich projednání a být seznámen
se závěry tohoto jednání

Člen SPTJS má tyto povinnosti:
-

dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů SPTJS
nejpozději do 31. 3. běžného roku nahlásit rozsah množitelských ploch k zajištění
odborného poradenství a zaplatit členský příspěvek podle schváleného příspěvkového
řádu
dodržovat legislativní, ale i etické zásady množení a obchodování se semeny
víceletých pícnin, dbát o dobré jméno a úroveň českého travního a jetelového
semenářství
v případě právnických osob jmenovat statutárního zástupce a zabezpečit předávání
příslušné korespondence, při změně statutárního zástupce jej vybavit plnou mocí

Čl. 6.
Orgány Sdružení
1)
-

Orgány Sdružení jsou:
Valná hromada
Správní rada
předseda
výkonný ředitel
kontrolní a revizní komise

Sdružení ve smyslu par. 20g obč. zákoníku zastupuje výkonný ředitel nebo předseda
Správní rady, oba mají podpisové právo, každý samostatně.
2) Valná hromada
a) je nejvyšším orgánem Sdružení, kterou tvoří členové, zastoupení každý
jediným zástupcem s jediným hlasem, pověřený k zastupování členské
organizace trvale nebo jednorázově statutárním orgánem členské organizace
b) má právo rozhodovat o všech věcech a její rozhodnutí je konečné
c) schvaluje jednací, pracovní, volební a příspěvkový řád Sdružení a zásady
hospodaření Sdružení
d) volí Správní radu, předsedu a minimálně tříčlennou kontrolní a revizní komisi
e) rozhoduje o přijetí dalších členů, příp. o zrušení Sdružení
f) odsouhlasuje koncepci práce Sdružení
g) Valná hromada se schází minimálně 1x ročně, svolává ji předseda, který
je povinen valnou hromadu svolávat dále vždy pokud o to písemně požádá
alespoň 1/3 účastníků Sdružení
h) Valná hromada je usnášení schopná, zúčastní-li se ji alespoň polovina
účastníků, nebo po 1 hod. od termínu zahájení alespoň 1/3 účastníků
3) Správní rada
a) je volena Valnou hromadou na období dvou let, podle volebního řádu
schváleného Valnou hromadou při dodržení paritního zastoupení pěstebních
oblastí a hospodářského zaměření jednotlivých účastníků Sdružení
b) Správní rada je 7 členná
c) v čele správní rady stojí předseda volený Valnou hromadou
d) vypracovává návrh koncepce činnosti Sdružení
e) řídí činnost Sdružení mezi Valnými hromadami
f) jmenuje výkonného ředitele Sdružení
4) Předseda
a) je volen na období dvou let Valnou hromadou
b) řídí činnost Správní rady
c) svolává zasedání Správní rady a to alespoň 2x ročně a dále vždy na požádání
výkonného ředitele
d) zastupuje Sdružení a vystupuje jeho jménem v souladu s par. 20g obč.
zákoníku

5) Výkonný ředitel
a) je podřízen Správní radě
b) zastupuje Sdružení, vystupuje jeho jménem v souladu s par. 20g obč. zákoníku
c) zúčastňuje se zasedání Správní rady, bez práva hlasování
d) zajišťuje realizaci usnesení ostatních orgánů Sdružení
e) zodpovídá za dodržování zásad hospodaření Sdružení
6) Kontrolní a revizní komise
a) je volena Valnou hromadou v počtu nejméně tří členů na období dvou let
b) komise si ze svého středu volí předsedu, který svolává komisi nejméně 2x
ročně
c) komise má právo požadovat předložení zpráv a podkladů, kontrolovat stav
pokladny a účtů, kontroluje roční bilanci Sdružení
Členům Správní rady, kontrolní a revizní komise přísluší náhrada, jejíž výše, lhůta
splatnosti a podmínky výplaty jsou obsaženy v zásadách hospodaření.

Čl. 7.
Finanční hospodaření
1) Sdružení hospodaří podle obecně závazných předpisů a pravidel schválených Valnou
hromadou.
2) K zabezpečení činnosti účastníci Sdružení uhrazují každoročně v termínech a částkách
stanoveným příspěvkovým řádem.
3) Výše podílu může být rozhodnutím Valné hromady upravena.
4) Za účelem zabezpečení činnosti , zřizuje účet u peněžního ústavu za podmínek
běžných pro právnické osoby. Disponibilní právo má předseda SR nebo ředitel spolu
s hospodářem Sdružení.
5) Případný schodek hospodaření vyrovnávají účastníci Sdružení v poměru k ročním
podílům nejpozději do 31. 3. následujícího roku.
6) Případný přebytek hospodaření se převádí do rozpočtu na příští rok.
7) Výdaje a jejich výše, jež smí být s finančních prostředků Sdružení hrazena,
je stanovena v rozpočtu schváleném Správní radou.
8) V případě neuhrazení členského podílu v termínech stanovených příspěvkovým řádem
zaniká účastníkovi k tomuto datu členství ve Sdružení, pokud nebude stanoveno
dohodou jinak.
9) 60% mezd aparátu Sdružení bude v účetní evidenci vedeno jako nákladová položka
spojená s poradenskou činností a 40% mezd aparátu Sdružení bude v účetní evidenci
vedeno jako náklady na provoz Sdružení. Toto ustanovení nabývá účinnosti dnem
1.7.1999.
10) Výkonný ředitel spolu s hospodářem tvoří výkonný řídící aparát Sdružení a jsou
ke Sdružení v zaměstnaneckém poměru. Rozsah pracovního úvazku a odměnu stanoví
Správní rada.
11) K zabezpečení nárazových a odborných prací může výkonný ředitel sjednat dohodu
o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti v nezbytně nutném rozsahu
s některými odbornými pracovníky, odborníky v řešené problematice.

Čl. 8:
Zrušení a likvidace Sdružení.
-

SPTJS zaniká výmazem v registru sdružení u okresního úřadu
SPTJS zaniká rozhodnutím Valné hromady
Majetek SPTJS se v případě zániku Sdružení rozdělí mezi účastníky Sdružení
v poměru k podílům zaplaceným v roce likvidace Sdružení, nebo v souladu
s usnesením likvidační Valné hromady převede na nový právní subjekt přebírající
práva a povinnosti zaniklého Sdružení.

Stanovy Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen v tomto znění byly schváleny na
Valné hromadě dne 17. 1 2006
V Zubří 17. 1. 2006

Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
předseda SR SPTJS

