
STANOVY 

Asociace zahradnických a zemědělských společenstev, z.s. 

 

I. 

Základní ustanovení 

1. Asociace zahradnických společenstev vznikla jako občanské sdružení podle zákona 

83/1990 Sb. registrací stanov Ministerstvem vnitra ČR ze dne 2. 10. 2008. 

Asociace zahradnických a zemědělských společenstev, z.s. je profesní, dobrovolná, 

nepolitická a nezisková organizace. 

2. Název: Asociace zahradnických a zemědělských společenstev, z.s. 

3. Sídlo: Zamenhofova č.p.790, 779 00 Olomouc 

4. Identifikační číslo: 22721827  

 

II. 

Účel spolku 

Účelem spolku je rozvoj a propagace oboru zahradnictví, zemědělství, lesnictví a životního 

prostředí. 

Spolek při své činnosti zejména :  

- hájí zájmy sdružených členů a prezentuje jejich činnosti, 

- spolupracuje s ostatními organizacemi s podobnými cíli v ČR i v zahraničí, s výzkumnými  

pracovišti a dalšími institucemi s vlivem na dotčené obory, 

- působí jako poradní organizace při tvorbě právních a zejména pak odborných předpisů 

vztahujících se k zaměření členů asociace, 

- vzdělává a informuje členy o novinkách a důležitých změnách v oboru, 

- podporuje a hájí zájmy svých členů ve styku se státními orgány, orgány samosprávy, 

sociálními partnery a jinými subjekty, s ostatními zaměstnavatelskými a podnikatelskými 

svazy a komorami, při případných jednáních se zaměstnanci a jejich zástupci, především 

s odborovými svazy. 

 

V rámci své hlavní činnosti se může spolek zabývat pořádáním odborných seminářů, výstav a 

jiných akcí pro odbornou i laickou veřejnost k propagaci zastupovaných oborů, vydávání 

publikací, zpracovávání studií, posudků a dalších vyjádření závislých na odborné veřejnosti a 

jejich postojů. 

 

 

 

 



III. 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

A. Členská schůze 

B. Rada spolku, Prezident spolku 

C. Kontrolní komise 

 

 

 

Funkční období všech volených orgánů je 5 let. 

 

 

IV. 

Členská schůze 

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji delegovaní zástupci každého člena 

spolku. Členskou schůzi svolává rada spolku nejméně jedenkrát ročně. Členská schůze se 

svolává písemnou pozvánkou odeslanou na posledně známou adresu každého člena spolku 

nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání. Za adresu ve smyslu těchto ustanovení je 

považována i elektronická adresa (e-mail). Pozvánka musí obsahovat název a sídlo spolku, 

místo, datum a hodinu konání členské schůze a program jejího jednání. 

Rada spolku je povinna svolat mimořádnou členskou schůzi, pokud o to požádá písemně 

kterýkoli člen rady nebo alespoň 10 % členů spolku. 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů 

oprávněných hlasovat, a rozhodnutí jsou platná, byla-li přijata třípětinovou většinou lasujících 

členů. 

Do působnosti členské schůze náleží zejména: 

- rozhodovat o činnosti spolku a jeho programových cílech, 

- měnit a doplňovat stanovy a další dokumenty spolku, 

- rozhodovat o zrušení spolku a určit jeho likvidátora  

- volit členy rady spolku, prezidenta spolku a kontrolní komise 

- projednávat výroční zprávy o činnosti asociace, 

- rozhodnout o rozpočtu asociace na příslušný kalendářní rok, 

- určovat výši příspěvků členů asociace, 

- rozhodovat o nakládání s majetkem asociace nad rámec obvyklého hospodaření, 

- projednat a schválit účetní uzávěrku, 

- projednat zprávu kontrolní komise a vyvodit z ní důsledky. 

 

 

 



V. 

RADA SPOLKU, PREZIDENT SPOLKU 

Rada spolku je volena členskou schůzí. Rada spolku má 7 členů. Rada spolku je kolektivním 

statutárním orgánem. Prezident je členem rady spolku, zastupuje spolek navenek. Rada spolku 

je výkonným orgánem zabezpečujícím plnění úkolů spolku v období mezi členskými 

schůzemi. Do jeho působnosti patří rozhodování o všech záležitostech, které nejsou svěřeny 

do působnosti členské schůze. 

Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti 

usnesení je potřeba nadpoloviční většiny přítomných členů. 

 

VI. 

KONTROLNÍ KOMISE 

Kontrolní komise je kontrolní orgán spolku, který se při své práci řídí obecnými zásadami 

kontroly a platnými právními předpisy. Kontrolní komise má 3 členy, kteří jsou voleni 

členskou schůzí. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Členství v kontrolní komisi 

je neslučitelné s členstvím v radě spolku. Členové kontrolní komise mají právo s hlasem 

poradním účastnit se všech jednání rady spolku. 

Do působnosti kontrolní komise náleží nejméně jedenkrát ročně provádět revizi hospodaření  

asociace, kontrolu dokladů a listin, kontrolu činnosti rady, tajemníka a popřípadě dalších 

zaměstnanců a pověřených osob asociace, včetně dodržování stanov a dalších platných norem 

a ustanovení. Provádí i další kontroly asociace, a to podle svého uvážení nebo na žádost 

kteréhokoliv člena nebo orgánu asociace.  

 

VII. 

ČLENSTVÍ 

O členství v asociaci může požádat jakýkoliv spolek, svaz, sdružení, společenstvo, právnická 

osoba nebo fyzická osoba, která má zájem podílet se na činnosti spolku, přistoupí ke 

stanovám spolku a zaváže se plnit povinnosti členů spolku. O přijetí nového člena rozhoduje 

členská schůze, a to nadpolovičním počtem všech hlasů. Členství zaniká: zánikem spolku, 

zánikem člena, vyloučením člena, vystoupením ze spolku, popřípadě jinými způsoby, které 

určuje zákon. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. Spolek vede seznam členů 

ve formě schválené radou, s jehož zveřejňováním všichni členové souhlasí. 

Právem všech členů je delegovat své zástupce do orgánů asociace v souladu se stanovenými 

pravidly, získávat prostřednictvím svých zástupců veškeré informace, které jsou asociaci 

k dispozici, vyjadřovat se k činnosti asociace. 

Povinností členů je jednat v souladu s platnými právními předpisy, stanovami a dalšími 

dokumenty asociace včetně respektování usnesení rad, platit příspěvky dle schváleného 

rozpočtu na účet asociace ve stanovené výši a lhůtě, zdržet se jakéhokoliv jednání 

poškozujícího asociaci. 



VIII. 

HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

Spolek hospodaří na základě závazků členů a rozpočtu přijatého členskou schůzí. Účetní 

uzávěrku za stanovené období schvaluje členská schůze nejpozději do sedmi měsíců od jeho 

ukončení. Majetek spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva, peníze a 

výnosy z majetku. Majetek je vytvářen zejména příspěvky členů, dále pak příspěvky a dary 

jiných osob a výnosy z vedlejších hospodářských činností. Běžné nakládání s majetkem, to je 

nakládání v rámci schváleného rozpočtu, zajišťují radou pověřené osoby. Za závazky spolku 

členové spolku neručí.  

 

 

IX. 

ZÁNIK SPOLKU 

 
O zrušení spolku může rozhodnout členská schůze třípětinovou většinou všech členů. Ostatní 

způsoby zánik spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

 

X. 

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 
Současný prezident, členové rady a členové kontrolní komise se považují za řádně zvolené 

členy orgánů asociace do řádných příštích voleb.  

 

XI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Toto znění stanov nahrazuje dosavadní stanovy registrované Ministerstvem vnitra pod 

č.j.VS/1-1/73044/08-R ze dne 2.10.2008. 

Stanovy jsou vyhotoveny ve 3 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Dvě 

vyhotovení jsou určena pro potřeby spolku, jedno vyhotovení bude založeno do spolkového 

rejstříku vedeného příslušným soudem. 


