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STANOVY 

Společnosti mladých agrárníků České republiky, z. s. 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení, název a charakter spolku 

 

1. Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s. (ve zkratce SMA ČR), se sídlem Plaská 622/3, 

Praha 5 - Malá Strana, PSČ: 150 00, IČ: 69780765 (dále jen „spolek“).  

 

2. V anglickém jazyce název spolku zní: The Young Agrarians´ Society of the Czech Republic (ve 

zkratce YAS CR). 

 

3. Spolek je samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový svazek jeho členů, který byl vytvořen na 

základě ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. ( NOZ ) a byl zapsán ve veřejném rejstříku. 

 

Článek II. 

Účel spolku 

 

1. Hlavní činností spolku je: 

a) ochrana a prosazování společných zájmů jednotlivých členů, zejména pak osobní svobody 

a vlastnického práva 

b) vytváření a prosazování společenských, obchodních, organizačních a materiálních 

podmínek pro rozvoj a propagaci venkova, moderního zemědělského podnikání mladých 

podnikatelů a manažerů v zemědělských podnicích ve vlastnictví právnických nebo 

fyzických osob, 

c) reprezentace profesních a podnikatelských zájmů svých členů ve vztahu k jiným státním a 

nestátním subjektům v České republice i v zahraničí, 

d) vytváření podmínek pro hospodářský rozvoj svých členů a stabilní podnikatelské prostředí 

jejich podnikání, 

e) vykonávání disciplinární pravomoci vůči svým členům, 

f) připomínkování zákonů 

g) bezplatná propagace činnosti a výrobků svých členů 

h) poradenská, informační a vzdělávací činnost v zemědělství a lesnictví 

 

2. Kromě základní činnosti provádí spolek další vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání za 

účelem podpory hlavní činnosti spolku a hospodárného využití spolkového majetku.   

  

3. Veškerý zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku. 

 

4. Spolek se řídí při své činnosti zákony a obecnými závaznými právními předpisy, stanovami. 

 

Článek III. 

Vznik členství ve spolku 

 

1. Členem spolku se stává plně svéprávná fyzická osoba podnikající v zemědělství nebo v činnostech se 

zemědělstvím souvisejících nebo náleží k ostatní zemědělské veřejnosti, která podala písemnou 

přihlášku ke členství ve spolku a v této přihlášce prohlásí, že bezvýhradně přistupuje ke schváleným 

stanovám spolku, a která zaplatí registrační poplatek ve výši 200 Kč. Členství ve spolku nepřechází na 

právního nástupce původního člena spolku. 

  

2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím (písemným potvrzením členství) prezidiem spolku.  Prezidium 

spolku je povinno toto potvrzení vydat do 60 dnů od obdržení vyplněné, podepsané přihlášky nebo do 

60. dne od připsání registračního poplatku na účet spolku. V případě, že prezidium spolku ve 

stanovené době členství nepotvrdí – členství vzniká automaticky 60. dnem od splnění podmínek dle 

odst. 1 tohoto článku stanov. 
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Článek IV. 

Druhy členství  

 

1. Členství ve spolku může být řádné a čestné. 

 

2. Řádnému členovi náleží veškerá práva a povinnosti spojená s jeho členstvím ve spolku.  

 

3. Prezidium spolku může rozhodnout o udělení čestného členství ve spolku. Čestným členem se mohou 

stát fyzické i právnické osoby. Čestný člen nemá právo volit a být volen. Čestné členství může být 

uděleno i fyzické osobě, která již dovršila 40 let věku. Čestný člen spolku není povinen hradit členské 

příspěvky. 

Článek V. 

Seznam členů 

 

1. Spolek vede seznam členů podle vzniku členství ve spolku, ve kterém prezident nebo jím pověřená 

osoba spolku provádí zápisy na základě rozhodnutí prezidia spolku o nových členech a v případě úmrtí 

či vystoupení člena spolku ze spolku, výmazy týkající se členství osob ve spolku.  

 

2. Seznam členů není veřejně přístupný.  

 

3. Spolek je povinen k žádosti člena spolku vydat každému členovi, a to i bývalému, na jeho náklady 

potvrzení s výpisem ze seznamu členů, které obsahuje údaje o jeho osobě, popř. potvrzení, že tyto 

údaje o jeho osobě byly vymazány.  

  

 

Článek VI. 

Zánik členství  

 

Členství ve spolku může zaniknout: 

a) nezaplacením členského příspěvku, 

b) vystoupením,  

c) vyloučením,  

d) úmrtím 

e) dovršením věku 40 let řádného člena.  

 

Zaplacené členské příspěvky se v případě zániku členství nevrací, a to ani částečně. 

 

 

Článek VII. 

Zánik členství nezaplacením členského příspěvku 

 

1. Každý člen spolku je povinen uhradit členský příspěvek na činnost spolku. Výši členských příspěvků 

stanoví pro každý kalendářní rok sněm spolku, podle potřeb spolku. V případě, že o změně výše 

členských příspěvků sněm nejedná, zůstává jejich výše pro další kalendářní rok stejná, jako 

v předchozím kalendářním roce. Členské příspěvky jsou splatné nejpozději do 28. února pro daný 

kalendářní rok. 

 

2. Noví členové, vstupující do spolku poprvé, zaplatí pouze registrační poplatek a v prvním kalendářním 

roce svého členství jsou oproštěni od platby členského příspěvku.  

 

3. Nezaplatí-li člen spolku příspěvek do stanoveného termínu splatnosti, může prezidium spolku 

rozhodnout o jeho vyloučení.  
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Článek VIII. 

Zánik členství vystoupením 

 

Členství člena ve spolku zaniká vystoupením, které učiní člen písemně podáním spolku. Ukončení 

členství ve spolku vyznačí prezident nebo jím pověřená osoba spolku v seznamu členů a o 

provedeném zániku členství k uvedenému dni oznámí vystupujícímu členovi spolku.  

 

Článek IX. 

Disciplinární opatření a zánik členství vyloučením 

 

1. Každý člen spolku odpovídá za zaviněné porušení stanovených pravidel chování. Porušením pravidel 

chování je porušení povinností člena stanovených stanovami spolku nebo orgány spolku. 

 

2. Za porušení pravidel chování může disciplinární orgán uložit jako disciplinární opatření:  

a) důtku nebo  

b) pokutu do 5 000,- Kč nebo  

c) vyloučení z orgánů spolku nebo  

d) může v disciplinárním řízení vyloučit člena spolku, který závažně porušil povinnosti 

vyplývající z členství ve spolku, zejména závažným porušením stanov. 

 

3. Od zahájení až do ukončení disciplinárního řízení jsou členovi spolku pozastavena práva vyplývající 

z článku X. odst. 1 těchto stanov.  Disciplinární řízení je zahájeno na základě rozhodnutí prezidia 

spolku, s nímž je spojena i volba disciplinární komise. Člen spolku má právo zúčastnit se jednání 

disciplinární komise projednávající jeho porušení pravidel chování. Disciplinární řízení je ukončeno 

v co nejkratší době, nejdéle do 90 dnů. Disciplinární opatření se vydává písemně a doručuje se 

členovi. O průběhu disciplinárního řízení poskytne disciplinární komise písemnou zprávu prezidiu 

spolku a sněmu spolku.  

 

4. Člen spolku má právo se do 15 dnů od doručení disciplinárního opatření odvolat k dalšímu sněmu 

spolku. Odvolání musí být doručeno předsedovi dozorčí rady do 15-ti dnů od obdržení rozhodnutí 

disciplinární komise. Do okamžiku přezkoumání rozhodnutí o vyloučení se vyloučený člen považuje 

za řádného člena spolku.  Rozhodnutí sněmu spolku je konečné.   

    

Článek X. 

Práva a povinnosti členů spolku 

 

1. Člen má základní práva: 

a) zúčastňovat se pracovního, kulturního a společenského života v rámci spolku 

b) účastnit se na jednání a rozhodování sněmu spolku 

c) na sněmu spolku hlasovat, dávat návrhy a protinávrhy, požadovat vysvětlení 

d) volit a být volen do orgánů spolku  

e) podávat návrhy na volbu členů prezidia a dozorčí rady spolku 

f) podílet se na výsledcích spolku a všech výhodách, které spolek svým členům poskytuje, 

g) obdržet na vlastní žádost výtisk platného znění stanov a jednacího řádu spolku, 

h) odvolat se k prezidiu spolku a v druhé instanci ke sněmu spolku v případě podezření, že 

spolek porušuje práva členů vyplývající ze stanov. 

 

2. Člen má základní povinnosti: 

a) podporovat hlavní činnosti spolku a osobně přispívat k jejich naplnění 

b) hradit stanovené členské příspěvky, 

c) dodržovat ustanovení stanov,  

d) podle svých možností a podle potřeb spolku se podílet na činnosti spolku. 

e) chránit majetek spolku a přispívat k jeho zvelebení a rozšíření, 

f) nepoškodit dobré jméno spolku,  

g) aktivně pracovat v orgánech spolku, do kterých byl zvolen. 
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Článek XI. 

Organizace spolku 

 

Orgány spolku jsou: 

a) sněm jako nejvyšší orgán spolku 

b) prezidium jako statutární orgán spolku 

c) dozorčí rada 

d) disciplinární komise. 

 

Členem orgánů spolku nemůže být člen, který je ve vedení politické strany nebo politického sdružení, 

je členem vlády České republiky nebo členem Parlamentu České republiky. 

 

Článek XII. 

Nejvyšší orgán spolku 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je sněm spolku, tvořený všemi členy spolku. Sněm se koná zpravidla 1x 

ročně a svolává ho prezidium spolku písemně nebo elektronickou poštou alespoň 7 dnů před konáním 

sněmu s tím, že v pozvánce musí být uveden program sněmu, dále místo a čas zasedání. Zasedání 

sněmu se určí tak, aby co nejméně omezovalo možnost členů se ho zúčastnit.   

 

2. Prezidium je povinno svolat mimořádný sněm, požádá-li o to dozorčí rada spolku nebo nejméně jedna 

třetina řádných členů spolku; sněm musí být svolán nejpozději do třiceti dnů od podání výzvy k jeho 

svolání; nesvolá-li prezidium spolku v této lhůtě mimořádný sněm, může sněm svolat ten, kdo podal 

podnět svolat zasedání sněmu sám, a to na náklady spolku.  

 

3. Sněm je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku, usnesení se 

přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, když každý člen má jeden hlas. Čestní 

členové mají při zasedání členské schůze hlas poradní. K hlasům členů, kteří jsou v prodlení 

s placením členského příspěvku, se nepřihlíží.  

 

4. Není-li řádně svolaný sněm usnášeníschopný, koná se po uplynutí 30 minut od termínu řádně 

svolaného sněmu sněm náhradní, který je usnášeníschopný při jakémkoli počtu přítomných členů 

sněmu. Na možnost konání náhradního sněmu se stejným programem musí být členové sněmu 

výslovně upozorněni v pozvánce na sněm. 

 

5. Sněmu přísluší rozhodovat: 

a) o přezkoumání vyloučení člena,   

b) o výši členského příspěvku a termínu jeho úhrady, 

c) o přijetí stanov a jejich změn,   

d) o volbě orgánů spolku s výjimkou volby disciplinární komise,  

e) o stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje spolku,  

f) o schválení hospodaření spolku, o schválení zprávy o činnosti spolku a o činnosti pro 

další období a zprávy dozorčí rady spolku 

g) o zániku, sloučení či fúzi spolku, 

h) o způsobu majetkoprávního vypořádání při zániku spolku, včetně jmenování 

likvidátora. 

 

6. Hlasování je veřejné, pokud většina přítomných nerozhodne, že hlasování bude tajné.  

 

7. Prezident spolku zahájí členskou schůzi, ověří, zda je členská schůze schopna se unášet. Neurčí-li 

sněm jinou osobu, prezident spolku vede program sněmu tak, jak je stanoven v pozvánce. V případě, 

že bude navržena záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze o ní 

rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku oprávněných o 

ní hlasovat. Podrobnější pravidla pro zasedání sněmu stanoví jednací řád sněmu. 
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8. Sněm se řídí programem uvedeným v pozvánce.  Prezidium, dozorčí rada, nebo člen mohou navrhnout 

změnu nebo doplnění pořadu jednání anebo změnu způsobu projednání bodu pořadu.  Návrh na změnu 

nebo doplnění pořadu schůze Sněmu nelze projednat, vznese-li proti němu námitku některý z orgánů 

společnosti nebo 10 členů. 

 

 

9. Prezidium spolku, nebo osoba, která byla sněmem pověřena k vyhotovení zápisu, zajistí vyhotovení 

zápisu ze zasedání sněmu do třiceti dnů od jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrno, kdo zasedání 

svolal, kdy a jak se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal a jaká usnesení byla přijata a kdy a kým 

byl zápis vyhotoven. Zápis podepíše osoba, která zápis vyhotovila a prezident spolku. 

 

Článek XIII. 

Prezidium spolku 

 

1. Prezidium spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku, který rozhoduje o všech otázkách 

činnosti spolku, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům spolku. Prezidium spolku jedná jménem 

spolku vůči třetím osobám. 

 

2. Prezidium spolku se schází podle potřeby, minimálně však jednou v každém čtvrtletí. Zasedání 

prezidia svolává prezident alespoň 10 dní před jeho konáním. Mimořádné zasedání prezidia může být 

svoláno na návrh minimálně tří členů prezidia anebo na návrh dozorčí rady.  

 

3. Prezidium spolku je sedmičlenné a sestává se z prezidenta, viceprezidentů a ostatních členů volených 

sněmem na funkční období čtyř let. Opakovaná volba člena je možná. Člen prezidia spolku se může 

své funkce vzdát písemným sdělením adresovaným prezidiu spolku. Ze svých členů prezidium spolku 

volí prezidenta spolku a dva viceprezidenty. Prezident vystupuje jménem spolku v době, kdy 

prezidium nezasedá. Nemůže-li prezident vykonávat svoji funkci, zastoupí ho pověřený viceprezident.  

 

4. Zastupování spolku se děje tak, že k vypsanému nebo vytisknutému názvu spolku připojí svůj podpis 

prezident spolku, nebo prezidentem spolku pověřený člen prezidia. 

 

5. Prezidium spolku je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. K přijetí 

usnesení prezidia je třeba souhlasu většiny přítomných členů prezidia. Je-li rovnost hlasů, rozhoduje 

hlas prezidenta. V případě, že posledních dvou jednání prezidia se nezúčastní nadpoloviční většina 

členů prezidia, je usnesení prezidia platné, hlasuje-li pro něj prezident spolku. V nutných případech je 

možné provádět hlasování o usnesení formou „per rollam“ a na nejbližším jednání prezidia se o 

hlasování provede písemný zápis, který je součástí zápisu daného prezidia. Hlasování „Per Rollam“ 

nelze uplatňovat v termínech konání prezidia spolku. 

 

6. Prezidium může změnit sídlo spolku a na nejbližším sněmu má povinnost informovat o této změně 

členy spolku. 

 

7. Prezidium spolku předává zprávy o své činnosti sněmu. 

 

Článek XIV. 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku oprávněným k provádění kontroly všech úkonů spolku a 

jeho orgánů s výjimkou úkonů sněmu. Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat provádění rozhodnutí 

sněmu.  

 

2. Dozorčí rada je tříčlenná, její členové jsou voleni sněmem na období čtyř let. Její členové nemohou 

být členové prezidia ani osoby jim blízké. Opakovaná volba člena je možná. Pro zvolení člena dozorčí 

rady spolku je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů sněmu. Člen dozorčí rady spolku se 

může své funkce vzdát písemným sdělením adresovaným dozorčí radě spolku. Členové dozorčí rady 

volí z řad svých členů svého předsedu. 
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Článek XV. 

Disciplinární komise 

: 

Disciplinární komise je tříčlenná, volená prezidiem spolku vždy k projednání konkrétního porušení 

pravidel chování. Opakovaná volba člena je možná. Členem disciplinární komise nemůže být člen 

ostatních orgánů spolku. Disciplinární komise rozhoduje o ukládání disciplinárních opatření. Komise 

z řad svých členů volí předsedu disciplinární komise. 

 

Článek XVI. 

Kooptace 

 

Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu členů volených sněmem, mohou 

kooptovat náhradní členy do volených orgánů, a to do doby nejbližšího zasedání sněmu, kde budou 

chybějící členové dovoleni.   

 

Článek XVII. 

Právní postavení, majetek a hospodaření spolku 

 

1. Spolek může svým jménem nabývat majetková a jiná práva, zavazovat se a má samostatnou 

majetkovou odpovědnost. Majetek spolku je tvořen nemovitými a movitými věcmi, pohledávkami a 

jinými majetkovými právy spolku. 

 

2. Zdroje majetku spolku jsou: 

a) členské příspěvky, 

b) příspěvky a dary od podniků a soukromých osob 

Zdroje majetku spolku z vedlejší činnosti jsou příjmy ze vzdělávací a poradenské činnosti. Zisk 

z vedlejší činnosti je použit na rozvoj a podporu činnosti hlavní. 

 

3. K zabezpečení pravidelných pokladních operací a platebního styku je prezidium spolku oprávněno a 

povinno zřídit stálá pokladní místa a běžné účty a vést účetnictví v rozsahu předepsaném právními 

předpisy. Pro zřízení, provoz a ochranu pokladního místa a běžných účtů platí příslušné právní 

předpisy. Hospodaření probíhá podle rozpočtu na příslušný kalendářní rok, schvalovaného sněmem na 

návrh prezidia spolku. Za hospodaření spolku odpovídá prezidium spolku. 

 

Článek XVIII. 

Zrušení a likvidace spolku 

 

1. O zrušení spolku nebo o fúzi či rozdělení spolku rozhoduje sněm spolku.  

 

2. Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo bez návrhu 

v případě, že je v rozporu jeho činnost s činností uvedenou ve stanovách a vyvíjí činnost zakázanou v 

§ 145, § 217 NOZ nebo nutí třetí osoby k členství ve spolku, účasti na jeho činnosti nebo k jeho 

podpoře nebo brání členům ze spolku vystoupit.  

 

3. Likvidační zůstatek se podělí mezi členy spolku rovným dílem. 

 

 

Článek XIX.  

 

Tyto stanovy byly schváleny sněmem spolku na schůzi dne ………………………………  .  

 

 

V …………………… dne ……………….           ........................................................ 

    

                   prezident spolku  

      


