Společnost pro orbu České republiky, z.s.

se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1, IČO: 170 49 954,
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Oddíl L, vložka 299

Stanovy spolku Společnost pro orbu České republiky, z.s.
(v souladu s § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.)
Čl. 1
Název, forma a sídlo
Spolek „Společnost pro orbu České republiky, z.s.“ (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem na adrese: Těšnov
17, 117 05 Praha 1.
Čl. 2
Charakter a účel spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením zemědělských odborníků a organizací na
celém území České republiky, jehož účelem je tvůrčí práce a technický rozvoj v oblasti zpracování půdy.
Čl. 3
Cíle spolku
Základními cíli Spolku jsou:
a) zvyšování znalostí členů a získávání nejnovějších poznatků v oboru zpracování půdy,
b) uskutečňování široké výměny zkušeností a umožňování vzájemného osobního poznávání
pracovníků a oblastí zpracování půdy,
c) pomoc při uplatňování poznatků výzkumu a vývoje v praxi,
d) plánování, organizování a spolupořádání soutěží v orbě
a nominace a podpora reprezentantů ČR na mezinárodních soutěžích v orbě,
e) organizování bezvizových zahraničních styků s partnerskými organizacemi za účelem poznání a
získání zahraničních zkušeností,
f) členství Spolku v zahraničních organizacích: Světové společnosti pro orbu (WPO) a Evropské
oráčské federaci (EPF ) a ucházení se o pořadatelství mezinárodních soutěží v orbě dle
plánovaného harmonogramu těchto mezinárodních společností.
Čl. 4
Formy činnosti Spolku
1.

2.

Formami činnosti Spolku jsou zejména:
a) spolupráce s výzkumnými ústavy, zemědělskými a výrobními podniky, středními a vysokými
školami a chovatelskými organizacemi (zabývajícími se chovem koní),
b) vypracování odborných posudků v oblasti zpracování půdy,
c) zprostředkování výměny zkušeností v oblasti zpracování půdy mezi podniky, výzkumnými
ústavy a vysokými školami,
d) publikační činnost v oblasti zpracování půdy,
e) organizování konzultační a poradenské činnosti,
f) organizování a spolupořádání soutěží v orbě se zajišťováním účasti soutěžících,
g) podpora reprezentace ČR na mezinárodních soutěžích v orbě.
Všechny aktivity uvedené výše budou provozovány jako neziskové. Případný výtěžek z kulturních
a společenských akcí bude použit na činnost Spolku.
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3.
4.

Spolek je oprávněn požádat o živnostenské oprávnění a následně provozovat drobnou
podnikatelskou činnost ve smyslu svého poslání.
Případný výtěžek z výše uvedených akcí, ev. akcí kulturních, propagačních a společenských bude
použit na činnost spolku.
Čl. 5
Členství

1.
2.

Členství ve Spolku je základní nebo čestné.
Členem Spolku se může stát fyzická osoba, která má zájem o problematiku zpracování půdy.
Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každý po dovršení 18 let, bez
rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
3. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu jedná ve Spolku její
statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
4. Kolektivními členy Spolku mohou být zemědělské podniky, výzkumné ústavy, školy a případně
jiné instituce.
5. Základní členství vzniká dnem, kdy Výbor Spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště,
datum narození, případně telefonické spojení a emailovou adresu, datum podání přihlášky
a vlastnoruční podpis žadatele.
6. Výbor Spolku o přijetí člena rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Rozhodnutí
Výboru potvrdí Členská schůze.
7. Čestné členství je udělováno na základě návrhu individuálního člena či skupiny členů Spolku, který
schválí Členská schůze. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům, kteří se významně
v minulosti popřípadě v současnosti zasloužili o činnost a rozvoj Spolku.
8. Člen Spolku má právo zejména:
a) účastnit se veškeré činnosti Spolku, volit jeho orgány a být volen do těchto orgánů,
b) předkládat orgánům Spolku připomínky, náměty a návrhy týkající se činnosti Spolku,
c) být seznamován s akcemi pořádanými Spolkem a zúčastňovat se jich.
9. Kolektivní člen Spolku má právo:
a) vysílat své zástupce k účasti na odborných akcích Spolku,
b) získávat od Spolku rozbory, konzultace, expertízy a posudky,
c) předkládat Spolku návrhy na pořádání odborných akcí a požadavky o pomoc při řešení
otázek technického rozvoje.
10. Člen Spolku je povinen zejména:
a) osobně se podílet na činnosti Spolku, dodržovat stanovy, zejména pak hradit členské
příspěvky ve výši určené Členskou schůzí a sdělovat Výboru Spolku změny údajů, uvedených
v přihlášce,
b) na vyzvání Spolku se podílet na organizování odborných akcí Spolku,
c) plnit své závazky vůči Spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou či
jednostranným příslibem,
d) účastnit se Členských schůzí svolávaných Výborem spolku nebo Kontrolní komisí.
11. Kolektivní člen Spolku je povinen na základě požadavku Výboru poskytnout materiální nebo jinou
pomoc pro zajišťování odborných společenských akcí /pozemky, techniku atd./
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Čl. 6
Zánik členství
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Členství ve Spolku zaniká na základě oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku,
přičemž členství v takovém případě končí ke dni 31. 12. běžného roku.
Členství ve Spolku zaniká, pokud člen nemá zaplaceny členské příspěvky za poslední 2 po sobě
jdoucí roky a na opakované výzvy o zaplacení nereaguje. O zániku členství v takovém případě
rozhoduje Výbor spolku a členství zaniká potvrzením takového rozhodnutí Členskou schůzí.
Členství zaniká dále úmrtím nebo vyloučením člena pro hrubé porušení nebo opakované
porušování stanov či smluv, které byly mezi členem a Spolkem uzavřeny. V případě úmrtí člena
zaniká členství tímto dnem.
O vyloučení člena rozhoduje Výbor Spolku. Proti rozhodnutí Výboru má člen právo odvolat se k
Členské schůzi, a to do 15 dnů od jeho vyhlášení, pokud mu byl přítomen, nebo do 15 dnů od
doručení písemného vyhotovení.
Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z
jiného důvodu stanoveného zákonem.
Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od
svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku
všem členům Spolku.
Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na
rozdělení likvidačního zůstatku po schválení Členskou schůzí.
Čl. 7
Orgány spolku

1.

1.

2.
3.

Orgány spolku jsou:
a) Členská schůze
b) Výbor
c) Kontrolní komise
Čl. 8
Členská schůze
Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na čtyřleté funkční období členy Výboru, případně tento Výbor či jeho člena odvolala,
c) zvolila na čtyřleté funkční období členy Kontrolní komise, případně tento orgán či jeho člena
odvolala,
d) schválila zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
e) určila koncepci činnosti Spolku na další období,
f) stanovila výši členských příspěvků,
g) schválila rozpočet Spolku na příští období,
h) rozhodla o zániku Spolku a majetkovém vypořádání.
Zasedání Členské schůze Spolku svolává Výbor. Pozvánka musí obsahovat čas, místo a program
zasedání.
Schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li Členská schůze
schopna se usnášet, svolá Výbor spolku náhradní Členskou schůzi nejdéle do jednoho měsíce ode
dne původního konání. Tato opakovaná schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů.
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4.
5.

6.

7.

1.
2.
3.
4.

Pokud Členskou schůzi nesvolá Výbor spolku, ačkoliv od konání poslední Členské schůze uplynul
více než jeden rok, je tak oprávněna učinit Kontrolní komise.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Ke změně stanov a rozhodnutí o
zániku Spolku je třeba souhlas 2/3 většiny přítomných členů. Hlasování se děje aklamací nebo
tajně. Hlasování o volbě a odvolání členů orgánů Spolku je vždy tajné.
Výbor Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího
ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo
mu předsedal, jaká usnesení Členská schůze přijala a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
Mimořádnou Členskou schůzi svolává Výbor, požádají-li o to 2/3 jeho členů nebo 1/2 členů Spolku.
Čl. 9
Členské příspěvky
Výši a splatnost členského příspěvku za individuální a kolektivní členství určí Členská schůze na
návrh Výboru spolku.
Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody.
O prominutí či snížení rozhoduje Výbor Spolku.
Splatnost členského příspěvku je nejpozději k 30. 6. kalendářního roku. Splatnost členského
příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor Spolku.
Čl. 10
Výbor Spolku

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Výbor je statutárním orgánem Spolku. Výbor je kolektivním orgánem a má 9 členů.
Výbor řídí činnost Spolku mezi Členskými schůzemi. Ze svého středu si volí předsedu,
místopředsedu a tajemníka.
Za Spolek jedná předseda, místopředseda nebo tajemník samostatně.
Členové Výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do
nejbližšího zasedání Členské schůze, na němž proběhne volba nových členů.
Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel,
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování
poslání Spolku.
Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov,
pečuje o rozvoj Spolku.
Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
Do působnosti Výboru náleží:
• svolávat Členskou schůzi,
• přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci
Spolku,
• posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy
Členské schůzi,
• dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,
• přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
• schvalovat interní organizační normy Spolku
čl. 11
Kontrolní komise
1.
2.

Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku a je odpovědná Členské schůzi.
Členové Kontrolní komise nesmí být členy Výboru.
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3.
Kontrolní komise má 3 členy a 1 náhradníka. Funkční období členů Kontrolní komise je
čtyřleté. Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu.
4.
Členové Kontrolní komise, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradníka do nejbližšího zasedání Členské schůze, na němž proběhne volba nových členů.
5.
Kontrolní komise kontroluje hospodaření Spolku, účelnost a správnost nakládání
s finančními prostředky Spolku, zejména pak podává své stanovisko ke zprávám o hospodaření
Spolku. Je oprávněna vyžádat si ke kontrole účetnictví Spolku nebo jeho část. Členské schůzi
i Výboru předkládá svá zjištění na vědomí.
6.
Kontrolní komise předkládá Členské schůzi zprávu o činnosti Spolku k projednání a
přijetí usnesení.
7.
Předseda Kontrolní komise nebo jím zvolený zástupce má právo se zúčastňovat jednání
Výboru s poradním hlasem.
8.
Předseda Kontrolní komise dbá na dodržování právních norem a stanov Spolku a při
jejich porušování má při hlasování Členské schůze právo veta.
Čl. 12
Hospodaření Spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené Členskou schůzí
a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Hospodaření Spolku se řídí
rozpočtem, který schvaluje Členská schůze a na jehož plnění dohlíží Kontrolní komise. Prostředky
vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně podložené účetními
doklady. S výsledky hospodaření seznamuje Výbor členy Spolku na každé Členské schůzi.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1.

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak
ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Stanovy byly schváleny na Členské schůzi dne 24. 2. 2017. Účinnosti nabývají dnem schválení.

_________________________________
Ing. Jan Cholenský, CSc.
předseda spolku

