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Článek I 

Založení spolku 

 

Fyzické a právnické osoby , které v České republice pěstují, zpracovávají nebo obchodují s ječmenem a sladem, 

dodávají vstupy či provozují výzkum v oblasti ječmene a sladu, a jiné právnické a fyzické osoby, které podporují 

rozvoj komodity jarní ječmen založily v roce 2006 Sdružení pro ječmen a slad dle z.č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů.  Podle ust. § 3045 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sdružení založená  podle zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. 

 

 

Článek II 

Název a sídlo spolku 

 

Název spolku:    Spolek  pro ječmen a slad 

Sídlo spolku:      Velká Bystřice, ČSA 867, PSČ 783 53 

 

 

Článek III 

Předmět činnosti a účel spolku 

 

Předmětem činnosti a účelem spolku jsou: 

- zastupování, ochrana a rozvoj společných zájmů členů v oblasti pěstování a odbytu jarního ječmene  

- spolupůsobení při tvorbě legislativního rámce souvisejícího s činností spolku, 

- podpora hospodářských, právních a odborných zájmů svých členů,   

- samostatné získávání nových poznatků z produkce, kvality a užití sladovnického ječmene 

- zadávání a ovlivňování zemědělského výzkumu včetně spolupráce s příslušnými orgány a organizacemi při 

tvorbě vědecko-výzkumného programu v oblasti jarního ječmene 

- poradenské, vzdělávací a výchovné činnosti, včetně organizování, s cílem osvojení a užití poznatků 

v pěstování, zpracování a uplatnění sladovnického ječmene 

- podpora a organizování činností souvisejících se zabezpečením  materiálně-technické základny členů 

spolku, podpora a pomoc při zajišťování služeb 

- marketingová spolupráce s obchodními, výrobními organizacemi v oblasti technologií, agrochemikálií, osiv, 

strojů a zařízení, náhradních dílů a dalších potřeb 

- podpora a organizování vzniku dalších podnikatelských struktur sloužících k provozování hospodářské   

činnosti ve prospěch pěstitelů ječmene a producentů sladu, 

- poskytování poradenských a dalších služeb členům spolku, 

- další jiné činnosti související s výše uvedenými činnostmi včetně demonstračních pokusů, polních dnů a 

přehlídek, odborných seminářů a konferencí pro členy spolku. 

 

Článek IV 

Právní forma a způsobilost 

 

1. Spolek je právnickou osobou. 

2. Spolek je zapsán ve spolkovém  rejstříku. u rejstříkového soudu. 

 

 

Článek V 

Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba, která: 

a/ pěstuje, zpracovává, obchoduje s ječmenem či sladem, dodává vstupy, nebo se zabývá zemědělským 

výzkumem či informatikou a propagací, nebo poradenstvím v oblasti zemědělství a odbornou výchovou 

v oblasti ječmene, případně i další fyzické a právnické osoby spojené s komoditou jarní ječmen 

b/ souhlasí se stanovami spolku a chce se podílet na jejich realizaci. 

2. Do spolku mohou být přijaty i jiné osoby, které  jsou pro spolek přínosem, vzhledem k jejich znalostem či 

postavení.  
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Článek VI 

Vznik členství 

 

1. Členství je podmíněno písemnou přihláškou řádně podepsanou fyzickou osobou nebo statutárním orgánem 

právnické osoby. Členství ve spolku vzniká po schválením přihlášky představenstvem spolku. Rozhodne-li 

představenstvo o zamítnutí přihlášky, musí mít toto rozhodnutí písemnou formu. Proti tomuto rozhodnutí lze 

podat odvolání k členské schůzi do 15 dnů od jeho doručení. 

2. V písemné přihlášce člen prohlašuje, že přistupuje ke stanovám spolku a přiloží doklad o tom, že splňuje 

podmínky členství dle článku V. stanov.  

 

 

Článek VII 

Zánik členství 

 

Členství zaniká: 

1. Vystoupením člena ze spolku. 

2. Vyloučením člena ze  spolku na základě rozhodnutí členské schůze. 

3. Rozhodnutím představenstva. 

4. Úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby. 

 

Ad 1. Vystoupením ze spolku lze ukončit členství ve spolku kdykoliv. Vystoupení musí mít písemnou formu a 

musí být doručeno představenstvu spolku. 

 

Ad 2.  Členská  schůze může vyloučit člena, který: 

a/   pozbyl předpoklady pro členství dle článku V.stanov, 

b/   závažným způsobem porušuje stanovy spolku, rozhodnutí členské schůze nebo právní předpisy ČR nebo 

vyvíjí činnost, která není v souladu s předmětem činnosti spolku nebo vyvíjí činnost proti zájmům spolku, 

c/ nezískal v případě hlasování o setrvání ve spolku na návrh kteréhokoliv člena spolku nadpoloviční většinu 

přítomných, k hlasování oprávněných členů spolku. 

 

Ad 3.  Rozhodnutím představenstva, 

- pokud člen přes písemnou výzvu neuhradil v termínech určených stanovami nebo rozhodnutím členské 

schůze členské příspěvky, a to i přesto, že mu byla poskytnuta dodatečná 60-ti denní lhůta k plnění. 

  

 

Článek VIII. 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Práva členů spolku 

     Člen spolku má zejména  právo: 

     a) na informace a služby od spolku, 

     b)  účasti na členské schůzi a dalších hromadných akcích spolku, 

     c)  spolurozhodovat o činnosti spolku včetně práva volit a být volen do jeho  

     orgánů, 

     d)  prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak strategii a program 

          spolku. 

     e)  předkládat své návrhy na změny a úpravy stanov a dalších dokumentů 

          spolku. 

     f)  vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, 

     g)   být informován o zásadních rozhodnutích představenstva a vyžadovat od  

         spolku poskytnutí nebo zprostředkování informací,  poradenských  služeb. 

      

2. Povinnosti členů spolku 

 

     Člen spolku je zejména povinen: 

a) řídit se stanovami spolku a usneseními členské schůze, 

b) platit členské příspěvky a poplatky za poskytnuté služby ve stanovené výši a ve stanovených termínech, 
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c) poskytovat orgánům spolku veškeré  informace, které jsou nezbytné k zabezpečení účelu, cílů, aktivit a 

činnosti spolku, které nejsou v rozporu  se zájmy člena,  

d) prosazovat a objasňovat navenek stanoviska spolku, pokud vystupuje jeho jménem, 

e) plně respektovat veškeré dohody s třetími stranami uzavřené představenstvem, jakož i rozhodnutí 

představenstva týkající se členů spolku, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. 

 

 

Článek IX. 

Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou: 

a) členská schůze 

b) představenstvo 

c) kontrolní komise 

 

 

 

Článek X. 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

2. Členská schůze se skládá ze všech členů. 

3. Členská schůze: 

    a)  Rozhoduje o přijetí a o změnách stanov. 

    b)  Určuje celkovou strategii spolku. 

    c)  Volí a odvolává členy představenstva  a kontrolní komise. 

    d)  Schvaluje roční rozpočet a na návrh představenstva rozhoduje o výši a termínech plateb členských  

         příspěvků 

    e)  Schvaluje roční účetní závěrku za uplynulý finanční rok.  

    f)  Schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku. 

    g)  Schvaluje pravidla činnosti představenstva. 

    h)  Hlasováním rozhoduje o přijetí nebo ukončení členství  (mimo vystoupení) člena spolku. 

     i)  Rozhoduje o zrušení spolku a jeho likvidaci nebo o jeho zrušení bez likvidace. 

     j)  Rozhoduje o členství spolku v jiných organizacích. 

    k)  Rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem spolku. 

 

4. Počet hlasů 

 

Každý člen spolku má jeden hlas. Každý člen spolku vykonává svá práva samostatně svým jménem, nebo 

prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce. 

 

5. Zastupování na členské schůzi       

 

Člena spolku na jednání členské schůze může zastupovat třetí osoba na základě plné moci. 

Plná moc zástupce člena spolku  musí být: 

a) Podepsána statutárním orgánem člena spolku. 

b) Musí být doručena předsedajícímu před zahájením členské schůze.    

    c)    Plná moc může být udělena jen na dobu určitou.  

    d)   Tato plná moc bude uložena v dokumentech spolku a představenstvo 

           spolku je jí vázáno, pokud neskončí její platnost nebo nebude-li odvolána 

           písemně zmocnitelem. 

e)  Člen spolku je oprávněn na jednání členské schůze zastupovat jiného člena 

    spolku na základě plné moci. Tato plná moc může být udělena pouze na 

    jednu členskou schůzi a zároveň v ní musí  být  uveden rozsah zmocnění, 

    tzn. na které body programu se zmocnění vztahuje.   

 

 

6. Rozhodování 

    Členská schůze je schopna usnášení se za účasti většiny členů spolku. K platnosti rozhodnutí členské schůze je 

nezbytná nadpoloviční většina přítomných hlasů. V případě nerozhodného hlasování  rozhoduje hlas 
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předsedajícího. Pokud člen požádá o volbu tajným hlasováním, je členská schůze povinna mu vyhovět a o 

příslušném bodu provést tajné hlasování. 

 

7. Členská schůze 

    Členská schůze se koná vždy nejméně jednou ročně nejpozději do 15.12.  

     příslušného roku, kde představenstvo předloží návrh činnosti spolku, rozpočet na další kalendářní rok a výši 

členských příspěvků. 

     Členskou schůzi svolává představenstvo a zároveň rozhoduje o termínu a místě jejího konání. 

      Je-li představenstvo nečinné, mohou členskou schůzi svolat členové spolku  z podnětu alespoň třetiny členů 

spolku nebo kontrolní komise spolku. 

      Členskou schůzi  řídí  předseda představenstva spolku nebo jiný pověřený člen představenstva. Členská 

schůze je řádně svolána písemnou pozvánkou, která musí být členům spolku odeslána nejpozději do 15 dnů 

před termínem jednání členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat den, hodinu, místo jed-

nání, program jednání a musí být podepsána předsedou představenstva nebo jeho zástupcem vyplývajícím ze 

stanov nebo z jednacího řádu představenstva. V případě jeho nečinnosti podepisuje pozvánku zástupce  

třetiny členů spolku.  

     Členská schůze jedná o těch bodech programu, které jsou obsaženy v pozvánce na členskou schůzi. 

      Alespoň desetina členů spolku může požádat představenstvo o doplnění programu členské schůze. Dojde-li 

tato žádost představenstvu před termínem konání členské schůze je představenstvo povinno doplnit program 

jednání a neprodleně o tomto doplnění informovat ostatní členy spolku. 

    Doplnění programu jednání v průběhu konání členské schůze je možné pouze se souhlasem všech členů 

spolku.  

. 

 

  8. O jednání členské schůze se vyhotovuje zápis, který musí být doručen členům  spolku do   třiceti pracovních dnů  

ode dne konání členské schůze. 

 

 

Článek XI. 

Představenstvo  
1.  Představenstvo je  statutárním orgánem spolku. 

2.  Představenstvo má nejméně 5 členů.  

3.  Každý z členů představenstva má 1 hlas, v případě nerozhodného hlasování 

     rozhoduje hlas předsedy. 

4. Představenstvo je voleno členskou schůzí a členskou  schůzí může  být i odvoláno. 

5.  Funkční období představenstva je 4 roky.  

6.  Jednotliví členové představenstva mohou být zvoleni opakovaně.       

7.  Člen představenstva má právo odstoupit ze své funkce. Odstoupení z funkce člena představenstva je účinné 

ke dni písemného doručení odstoupení  představenstvu spolku.   

     V tomto případě je představenstvo povinno navrhnout  členské schůzi  doplnění počtu členů představenstva. 

Na přechodnou dobu do konání členské schůze může představenstvo do nejvýše dvou uvolněných míst člena 

představenstva kooptovat. 

 

8. Práva a povinnosti  představenstva   

Představenstvo zejména : 

a)  Realizuje veškerá rozhodnutí členské schůze. 

b) Vytváří podmínky v rámci svých možností pro naplňování předmětů činnosti spolku. 

c) Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze. 

d) Předkládá návrhy k rozhodnutí členské schůzi a zajišťuje jejich realizaci. 

e) Předkládá členské schůzi návrh pravidel a plánu své činnosti. 

f) Předkládá členské schůzi návrh rozpočtu spolku pro daný rok. 

g) Řídí a zajišťuje veškeré činnosti spolku v obdobích mezi členskými schůzemi. 

h) Zodpovídá za hospodaření spolku. 

i) Představenstvo ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu a navrhuje jejich odměnu. 

j) Jmenuje výkonného ředitele, určuje a pozměňuje jeho pracovní náplň, odměny a rozhoduje o rozsahu 

pravomocí na něj delegovaných.  

k) Rozhoduje o ustanovení sekretariátu a agronomické služby spolku, o mimořádných odměnách všech orgánů    

spolku včetně sekretariátu a o dalších mimořádných odměnách členům spolku, včetně spolupracovníků 

spolku. 

l) Rozhoduje o nakládání s movitým majetkem. 
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9. Předseda představenstva může být zvolen maximálně ve dvou po sobě následujících čtyřletých obdobích. 

Výjimkou je prvé období po založení, kdy funkce předsedy představenstva je časově omezena na dobu do konání 

prvé následující členské schůze s tím, že tato doba se do volebního období v případě znovuzvolení nezapočítává. 

V případě nepřítomnosti předsedy představenstva přebírá povinnosti a odpovědnost místopředseda 

představenstva a v rozsahu zmocnění představenstvem výkonný ředitel. 

 

Článek XII. 

Výkonný ředitel 

 

1. Výkonný ředitel je výkonným orgánem spolku, zabezpečuje práce, kterými se realizují úkoly související 

s předmětem činnosti a cíli spolku. 

2. K zabezpečení výkonných činností může  uzavírat smlouvy. 

3. Zabezpečuje potřebné organizačně - technické a administrativní práce související s činností členské schůze 

a představenstva, zejména pozvánky na jednání, zápisy z jednání, účetnictví a.j. 

4. V případě pověření statutárním orgánem jedná jménem spolku při zabezpečování úkolů, které mu uložilo 

představenstvo. Náklady, které vynakládá na činnost spolku nesmějí přesahovat rámec schváleného 

rozpočtu pro příslušný rok. 

5. Vytváří podmínky pro práci kontrolní komise, které na požádání jejího předsedy předkládá ke kontrole 

všechny požadované materiály a podklady z činnosti spolku. 

6. O výběru a pracovní náplni výkonného ředitele rozhoduje představenstvo, předseda představenstva s ním 

uzavírá pracovní smlouvu. 

7. Rozhodne-li představenstvo o zřízení sekretariátu a agronomické služby, zodpovídá za jejich personální 

zabezpečení a  provoz. 

 

Článek XIII. 

Sekretariát a agronomická služba spolku 

 Sekretariát a agronomickou službu spolku zřizuje představenstvo spolku. Slouží k zajištění činnosti 

spolku. Za jejich provoz, pracovní náplň  a činnost odpovídá výkonný ředitel v plném rozsahu. Odměny a plat 

pracovníků sekretariátu a agronomické služby, včetně nákladů na provoz, určuje výkonný ředitel v rámci fondu 

zvlášť určeného pro sekretariát a zvlášť pro agronomickou službu. 

 

Článek XIV. 

Kontrolní komise. 

1. Kontrolní komise je volená členskou schůzí, je tříčlenná  a v jejím čele je předseda, který je zvolen 

členy kontrolní komise. Kontrolní komise včetně jejího předsedy je volena na 4 roky. 

2. Členové kontrolní komise nesmí současně vykonávat funkce v představenstvu spolku, pracovat 

v sekretariátu spolku , ani být v pracovně právním vztahu se spolkem. 

3. Kontrolní komise se schází nejméně jednou ročně. Kontroluje veškeré hospodaření spolku, nakládání 

s movitým i nemovitým majetkem, dodržování stanov, plnění zápisů a úkolů z členské schůze. 

4. Na členské schůzi předkládá zprávu o výsledcích kontroly a navrhuje jí v případě zjištění nedostatků, 

opatření k nápravě. 

 

 

 

 

Článek XV. 

Právní  jednání  
1.   Spolek zastupuje  navenek vůči třetím osobám  předseda  představenstva  nebo     místopředseda 

představenstva a to každý samostatně, nebo výkonný ředitel na  základě jejich písemného zmocnění. 

2.     Podepisování za  spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis 

předseda představenstva nebo  místopředseda představenstva, nebo výkonný ředitel na základě písemného 

zmocnění předsedou nebo místopředsedou představenstva 
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Článek XVI. 

Členské příspěvky 

1. Členské příspěvky budou hrazeny jedenkrát ročně a jejich roční výše je následující: 

a/  pěstitelé do  200 ha o setých ploch jarním ječmenem 50 Kč na 1 ha, nejméně však celkem 3000 Kč. 

b/ pěstitelé  nad 200 ha o setých ploch jarním ječmenem 40 Kč na 1 ha, nejvýše však celkem 15000 Kč. 

c/ obchodníci s ječmenem, sladem  a ostatní podle dohody s výkonným ředitelem, nejméně však 20000 Kč ročně  

d/ výzkumná, poradenská a školská pracoviště podle dohody s výkonným ředitelem, zpravidla 3000 Kč ročně 

e/ členové dle článku V. odst.2 stanov příspěvky nehradí. 

2.  Členové uhrazují svůj příspěvek na účet spolku na základě vystavené faktury.  

3. Výši příspěvků může měnit členská schůze 

4. V případě zániku spolku rozhodne o  likvidačním zůstatku členská schůze.  

 

 

 

 

Článek XVII. 

Majetkové poměry 

1. Finančním rokem se rozumí kalendářní rok. 

2. Finančními prostředky spolku jsou členské příspěvky,dary, granty, dotace. 

3. Spolek se může ucházet o udělení grantů na základě projektů schválených představenstvem. 

4. Rozpočet pro daný finanční rok předkládá ke schválení členské schůzi 

     představenstvo. 

5. Poskytování poradenských a dalších služeb spolku jeho členům je v rámci stanoveného rozsahu bezplatné. 

6. Za mimořádné vyžádané služby zajišťované spolkem ve prospěch člena je tento člen povinen spolku zaplatit 

částku v dohodnuté výši  a termínech. 

7. O nakládání s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze, o nakládání  

    s movitým majetkem rozhoduje představenstvo. 

  8. V souvislosti se zánikem členství nemá člen právo na žádné majetkové vypořádání. 

 

 

 

 

Článek XVIII. 

Zrušení  spolku a jeho likvidace 

 

1.    O zrušení spolku  s likvidací nebo bez likvidace s právním nástupcem rozhoduje členská schůze spolku.  

2.   V případě likvidace spolku bude likvidační zůstatek rozdělen mezi její členy poměrným dílem, odvozeným 

od výše členského příspěvku placeném v posledním finančním roce, který byl dokončen. 

3.   Likvidace spolku je upravena v ust. § 269 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

4.   Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy spolku na základě rozhodnutí členské schůze.  

 

 


