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Stanovy 

Spolku pěstitelů travních a jetelových semen 

Preambule 

Spolek pěstitelů travních a jetelových semen (původně Sdružení pěstitelů travních a jetelových se-

men), IČ: 49563084, se sídlem Hamerská 698, 756 54 Zubří, byl původně zájmovým sdružením práv-

nických osob dle ust. § 20f – § 20k zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, platného a účinného 

do 31. 12. 2013. Sdružení se na základě rozhodnutí valné hromady transformovalo na spolek, 

kdy v souvislosti s touto transformací přijala valná hromada spolku nové, níže uvedené znění stanov. 

Čl. 1 

Název, sídlo a právní postavení spolku 

1. Název: Spolek pěstitelů travních a jetelových semen. 

2. Sídlo: Hamerská 698, 756 54 Zubří. 

3. IČ: 49563084. 

4. Spolek je právnickou osobou dle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění (dále jen jako „obč. zák.“). 

5. Spolek je samostatným, nepolitickým a dobrovolným svazkem členů, založeným na principu 

dobrovolnosti a demokratických zásadách. 

6. Spolek může být členem svazu spolků a může vytvářet pobočné spolky. 

Čl. 2 

Účel spolku 

Účelem spolku je organizace a vzájemná spolupráce při výzkumu, šlechtění, pěstování, čištění a ob-

chodu s osivy pícnin. Spolek nevyvíjí vlastní vedlejší obchodní činnosti. 

Čl. 3 

Předmět činnosti 

1. Hlavní činností spolku je soubor činností přímo naplňujících účel spolku. Činnost spolku je zamě-

řena do oblasti organizační, poradenské a ekonomické. 

2. Spolek v oblasti organizační: 

- zastupuje zájmy členů vůči Ministerstvu zemědělství, Ústřednímu kontrolnímu a zkušební-

mu ústavu zemědělskému, Agrární komoře, grantovým agenturám a dalším orgánům 

v oblasti legislativy a neobchodní činnosti, 

- spolupracuje s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací, vědeckými radami, 

pícninářskou komisí ČAZV a dalšími organizacemi působícími v této oblasti. 

3. Spolek v oblasti poradenské a odborné: 

- uzavírá smlouvy s výzkumnými a šlechtitelskými pracovišti na poradenskou činnost pro své 

členy; tuto činnost kontroluje a odměňuje podle zásad hospodaření, 
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- shromažďuje vědecko-technické 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 odbor-

ných problémů; do těchto komisí může přizvat i odborníky, kteří nejsou členy spolku, 

- posuzuje šlechtitelské cíle a cíle výzkumných programů a doporučuje Ministerstvu zeměděl-

ství a grantovým agenturám jejich realizaci, 

- podílí se na řešení výzkumných projektů souvisejících s oblastí pícninářství a semenářství 

trav a jetelovin. 

4. Spolek v oblasti ekonomické: 

- sleduje vývoj cen vstupů, úroveň světových cen a jejich vliv na produkci osiv pícnin, případ-

ně na technologii jejich pěstování a s přijatými závěry seznamuje své členy. 

Čl. 4 

Členství spolku 

1. Členem spolku může být právnická osoba, která souhlasí s účelem tohoto spolku a přistoupí 

k jeho stanovám. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji její statutární orgán nebo ur-

čený zástupce. 

2. Členem spolku se může stát i každá fyzická osoba starší 18 let. 

3. Členství je dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale také povinnosti člena spolku, přede-

vším povinnost dodržovat stanovy a udržovat dobrou pověst spolku. 

4. Členové spolku jsou všichni, kteří podepsali zakladatelskou smlouvu, anebo se dodatečně přihlá-

sili k členství řádně vyplněnou členskou přihláškou a plní povinnosti stanovené těmito stanova-

mi.  

5. Každý, kdo se chce stát členem spolku (žadatel o členství), musí kumulativně splňovat následující 

předpoklady: 

 podat písemnou přihlášku ke členství, 

 přiložit k členské přihlášce výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatelem o členství právnic-

ká osoba,  

 přiložit k členské přihlášce stanovy, případně jiný zakladatelský dokument, ze kterého 

je patrný účel a hlavní činnost spolku, je-li žadatelem o členství spolek, 

 předložit seznam členů obsahující identifikační údaje, je-li žadatelem o členství spolek ne-

bo jiná právnická osoba, 

 ztotožnit se s hlavní činností a účelem spolku, 

 bezodkladně uhradit spolku členský příspěvek. 

6. Přijetí za člena schvaluje valná hromada na základě doporučení správní rady. Členství vzniká 

dnem přijetí valnou hromadou. 

7. Členství zaniká: 

 vystoupením člena spolku, a to dnem doručení jeho písemného oznámení o vystoupení 

valné hromadě spolku, 

 rozhodnutím valné hromady spolku o vyloučení po marném uplynutí lhůty k nápravě ob-

sažené v písemné výzvě valné hromady adresované členovi spolku, 

 rozhodnutím valné hromady spolku o vyloučení člena pro nerespektování stanov spolku, 

etických nebo mravních pravidel, která jsou v souladu s účelem spolku; v tomto případě 
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může člen požádat o přezkoumání rozhodnutí kontrolní komisi, 

 vyškrtnutím člena z důvodu nezaplacení členských příspěvků do 30. 9. běžného roku 

 úmrtím, je-li členem fyzická osoba, 

 zánikem, je-li členem právnická osoba,  

 zánikem spolku. 

8. V případě zániku členství vystoupením člena nebo rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena 

spolku členství zaniká k 31. 12. toho roku, v němž došlo k oznámení člena o vystoupení nebo 

k rozhodnutí o vyloučení. Oznámení o vystoupení člena spolku valné hromadě lze provést 

nejpozději k 30. 9. daného roku. 

9. V případě zániku členství není nárok na vrácení uhrazeného členského příspěvku. 

Čl. 5 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen spolku má zejména tyto práva: 

- účastnit se jednání valné hromady, 

- volit a být volen do orgánů spolku, 

- být informován o činnosti orgánů a komisí spolku, 

- využívat poradenské činnosti v oboru pěstování trav a jetelů na semeno, vč. seminářů 

a polních dní pořádaných spolkem, 

- vypracovávat návrhy související s předmětnou činností spolku, žádat jejich projednání 

v příslušných orgánech spolku, zúčastnit se jejich projednání a být seznámen se závěry to-

hoto jednání, 

- být informováni o hospodaření spolku, 

- kdykoli ukončit své členství. 

2. Člen spolku má zejména tyto povinnosti: 

- dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, 

- nejpozději do 31. 3. běžného roku nahlásit rozsah množitelských ploch k zajištění odborné-

ho poradenství, 

- zaplatit nejpozději do 30.9. běžného roku členský příspěvek podle schváleného příspěvko-

vého řádu, 

- dodržovat legislativní, ale i etické zásady množení a obchodování se semeny pícnin, dbát 

o dobré jméno a úroveň českého travního a jetelového semenářství, 

- v případě právnických osob jmenovat statutárního zástupce a zabezpečit předávání přísluš-

né korespondence, při změně statutárního zástupce jej vybavit plnou mocí, 

- účastnit se valné hromady min. 1x ročně a v případě nepřítomnosti podat předchozí písem-

nou omluvu adresovanou správní radě spolku, 

- vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen, 

- podílet se podle svých možností a schopností na činnosti spolku. 

3. Členský příspěvek činí 5.000,- až 30.000,- Kč za rok, přičemž od jeho výše se odvíjí počet hlasů 

tohoto člena na valné hromadě, a to následovně: 

a) při výši příspěvku 5.000,- Kč až 15.000,- Kč náleží členovi spolku na valné hromadě 1 hlas, 

b) při výši příspěvku nad 15.000,- Kč náleží členovi spolku na valné hromadě 2 hlasy. 
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Čl. 6 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

- valná hromada, 

- předseda, 

- správní rada, 

- kontrolní komise. 

Čl. 7 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, který tvoří všichni členové spolku.  

2. Valná hromada se schází alespoň jednou ročně. 

3. Při hlasování na valné hromadě má každý člen spolku, který uhradil roční členský příspěvek 

ve výši 5.000,- Kč až 15.000,- Kč, 1 hlas; každý člen spolku, který uhradil roční členský příspěvek 

ve výši nad 15.000,- Kč, má 2 hlasy. 

4. Za členy, kteří jsou spolky nebo jiné právnické osoby, jednají na valné hromadě jejich statutární 

orgány nebo pověření zástupci na základě plné moci. 

5. Valnou hromadu svolává předseda, a to tak, že pozvánku na valnou hromadu vyvěsí v sídle spol-

ku na nástěnce a zašle ji členům spolku na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ke členství 

nebo v seznamu členů spolku, případně pozvánku zveřejní i na webových stránkách spolku. Po-

zvánka musí být členům zaslána nejméně 30 dní před konáním valné hromady. V případě, že je 

pozvánka zasílána členovi, který je spolkem nebo jinou právnickou osobou, pozvánka se zasílá 

pouze statutárům nebo určeným zástupcům spolku nebo jiných právnických osob na emailovou 

adresu uvedenou v přihlášce ke členství nebo v seznamu členů spolku, případně pozvánku zve-

řejní i na webových stránkách spolku. 

6. Předseda je povinen valnou hromadu svolávat dále vždy, pokud o to písemně požádá alespoň 

1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce. 

7. Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí takový počet členů spolku, jež mají dohro-

mady alespoň 50 % hlasů (dle čl. 7 odst. 3 těchto stanov). Nesejde-li se usnášeníschopná valná 

hromada, svolá předseda spolku nejpozději do patnácti dnů (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní 

valnou hromadu; tato valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných čle-

nů. 

8. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpo-

loviční většiny přítomných členů spolku, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Hlasování na valné 

hromadě je podmíněno zaplacením členských příspěvků za příslušný kalendářní rok, v němž 

se valná hromad koná. 

9. Valná hromada může přijímat svá rozhodnutí také per rollam korespondenčně (v písemné podo-

bě). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo 

údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí 

být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena 

s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující 

plné znění návrhu rozhodnutí. Předseda oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným 
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způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého 

usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, 

kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vy-

sloví nadpoloviční většina všech členů spolku. 

10. Správní rada spolku je povinna do třiceti dnů od ukončení zasedání valné hromady vyhotovit zá-

pis z předmětné valné hromady, ze kterého musí být patrno zejména, jaká byla přijata usnesení 

a kdy byl zápis vyhotoven. 

11. Valná hromada zejména: 

 stanoví hlavní směry činnosti spolku, 

 projednává a schvaluje plán činností a aktivit spolku na příslušný kalendářní rok, 

 volí a odvolává členy správní rady spolku na funkční období dvou let, 

 volí a odvolává předsedu spolku na funkční období tří let, 

 volí a odvolává členy kontrolní komise spolku na funkční období tří let, 

 projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku, schvaluje nebo ukládá ná-

pravná opatření k odstranění případných nedostatků, 

 schvaluje obecné podmínky členství ve spolku, 

 schvaluje rozpočet spolku, 

 schvaluje a mění stanovy spolku, 

 rozhoduje o zrušení a zániku spolku; o zrušení a zániku spolku rozhoduje 3/5 většinou všech 

členů valné hromady spolku, 

 rozhoduje o převodu vlastnických práv majetku nebo o jeho zatížení právy třetích osob; tu-

to rozhodovací pravomoc může delegovat na správní radu spolku, 

 stanoví výši členských příspěvků, 

 schvaluje jednací, pracovní, volební a příspěvkový řád spolku, 

 rozhoduje o přijetí dalších členů.  

Čl. 8 

Správní rada 

1. Správní ráda spolku je kolektivním výkonným orgánem spolku, který řídí činnost spolku 

v souladu se zákonem a těmito stanovami. 

2. Správní rada má sedm (7) členů, kteří jsou voleni z řad členů spolku valnou hromadou, podle 

volebního řádu schváleného valnou hromadou při dodržení paritního zastoupení pěstebních ob-

lastí a hospodářského zaměření jednotlivých členů spolku. 

3. Funkční období členů správní rady výboru je tříleté. Umožňuje se opětovné zvolení. 

4. Správní rada se schází alespoň dvakrát ročně. Zasedání správní tady svolává předseda spolku. 

5. Správní rada zejména: 

 vypracovává návrh koncepce činnosti spolku, plán činností a aktivit spolku na příslušný ka-

lendářní rok, 

 řídí činnost spolku mezi valnými hromadami, 

 rozhoduje o všech záležitostech, které si nevyhradila valná hromada, 

 zajišťuje, aby byly dodržovány obecně závazné právní předpisy a stanovy spolku, 

 odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení valné hromady spolku, 
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 sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke schválení valné hromadě, 

 projednává závěry kontrolní komise, 

 připravuje zprávu o činnosti spolku za minulý rok včetně hospodaření spolku, případné 

změny stanov, návrh cílů další činnosti spolku, 

 jmenuje ze svých řad výkonného ředitele spolku. 

6. Výkonný ředitel je členem správní rady, zastupující spolek v rozsahu dle ust. § 166 odst. 1 obč. 

zák. Výkonný ředitel zastupuje spolek navenek v případě nepřítomnosti předsedy spolku.  

7. Výkonný ředitel:  

 se zúčastňuje zasedání správní rady bez práva hlasování, 

 zajišťuje realizaci usnesení ostatních orgánů spolku, 

 zodpovídá za dodržování zásad hospodaření spolku. 

8. Členství ve správní radě zaniká: 

 písemnou rezignací adresovanou valné hromadě spolku, 

 úmrtím, 

 odvoláním valnou hromadou, 

 uplynutím funkčního období. 

Čl. 9 

Předseda 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku a je volený valnou hromadou na tříleté funkční období. 

Umožňuje se opětovné zvolení. 

2. Předsedou může být pouze fyzická osoba starší 18 let. Předseda zastupuje spolek navenek vůči 
třetím osobám. 

3. Předseda vede databázi členů spolku a dalších kontaktů, zajišťuje styk s členskou základnou 
a s veřejností. 

4. Předseda svolává alespoň jednou ročně valnou hromadu a alespoň dvakrát ročně zasedání 
správní rady spolku. 

5. V době nepřítomnosti předsedu zastupuje výkonný ředitel. 

Čl. 10 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. 

2. Funkční období člena kontrolní komise je tříleté. Umožňuje se opětovné zvolení. 

3. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu, který svolává kontrolní komisi dle potřeb 

a plánu práce, nejméně však dvakrát ročně. 

4. Kontrolní komise je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Rozhodnutí je 

přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů kontrolní komise. O jednání 

kontrolní komise se pořizuje zápis. 

5. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s výkonem funkce člena správní rady spolku a s funkcí 

likvidátora spolku. 

6. Kontrolní komise: 
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 dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu 

se stanovami a právními předpisy, 

 vyjadřuje se k návrhům rozpočtů správní rady spolku, 

 kontroluje hospodaření spolku, zejména řádné nakládání s majetkem spolku a členskými 

příspěvky. 

7. V rozsahu své působnosti může kontrolní komise či její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku 

a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým 

záležitostem. 

8. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně správní radu spolku. 

9. Kontrolní komise přednáší na valné hromadě svou roční zprávu a je oprávněna navrhovat valné 

hromadě usnesení k hlasování. 

10. Členství v kontrolní komisi zaniká: 

 písemnou rezignací adresovanou valné hromadě spolku, 

 úmrtím, 

 odvoláním valnou hromadou, 

 uplynutím funkčního období. 

Čl. 11 

Finanční hospodaření a majetek spolku 

1. Spolek hospodaří podle obecně závazných předpisů a pravidel schválených valnou hromadou. 

2. Spolek má právo nabývat majetek a další aktiva do svého výhradního vlastnictví. 

3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. 

4. Spolek je neziskovou organizací. 

5. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména: 

 pravidelné členské příspěvky, 

 dárcovství, 

 granty, dotace, služby, příspěvky. 

6. K zabezpečení činnosti spolku jeho členové hradí členský příspěvek každoročně v termínech 

a částkách stanoveným příspěvkovým řádem. 

7. Spolek za účelem zabezpečení činnosti zřizuje účet u peněžního ústavu za podmínek běžných pro 

právnické osoby. Disponibilní právo má předseda. 

8. Případný deficit hospodaření vyrovnají poměrně členové spolku nejpozději do 31. 3. následující-

ho roku. Případný přebytek hospodaření se převádí do rozpočtu na následující rok. 

9. Výdaje a jejich výše, jež smí být z finančních prostředků spolku hrazeny, jsou stanoveny 

v rozpočtu schváleném valnou hromadou. 

10. V případě neuhrazení členského příspěvku v termínech stanovených příspěvkovým řádem zaniká 

účastníkovi k tomuto datu členství ve spolku, pokud nebude stanoveno dohodou jinak. 

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 pra-

covníky a odborníky v řešené problematice. 
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Čl. 12 

Zrušení spolku 

Spolek zaniká dobrovolným zrušením, rozdělením či fúzí s jiným spolkem. Případný zbylý majetek 

po likvidaci spolku bude rozdělen mezi jeho členy podle velikosti jejich členských příspěvků. 

Čl. 13 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní poměry neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

2. V případě, že bude některé z ustanovení těchto stanov neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní 

ustanovení i nadále v platnosti. 

3. Stanovy lze měnit nebo doplňovat jen po schválení valnou hromadou spolku. 

 

 

Stanovy Spolku pěstitelů travních a jetelových semen v tomto znění byly schváleny na valné hromadě 

dne 3. dubna 2019 

 

 

 

 

V Zubří  dne 3. 4. 2019  

 

Podpisy členů spolku:  viz prezenční listiny                                                           


