
Stanovy spolku 

„Spolek chovatelů včely tmavé“ 

 

 

Preambule 

 

Vědomi si existence poddruhu včela medonosná tmavá - Apis mellifera mellifera (Linnaeus, 

1758) na území českých zemí jako původního plemene, rozhodli jsme se hledat a uchovat 

zbytky této populace včel pro budoucí generace. Zároveň spatřujeme v tomto plemeni 

genetickou rezervu pro zušlechťování včelstev především z hlediska vitality a odolnosti vůči 

nemocem a parazitům. 

 

Čl. I 

Název, forma a sídlo 

 
Název spolku je: „Spolek chovatelů včely tmavé“ (dále jen také jako „spolek“). 
 
Spolek sídlí na adrese: Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň. 

 

 

Čl. II 

Charakter spolku 

 

Spolek je samosprávným, dobrovolným a nevládním svazkem fyzických a právních osob, které 

se zajímají o chov včela medonosná tmavá - Apis mellifera mellifera. 

 

Čl. III 

Základní účel spolku 

 
Účelem spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby zainteresované na šlechtění a 
plemenitbě včely medonosné tmavé (Apis mellifera mellifera). Zajišťovat součinnost členů při 
vyhledávání vhodných genotypů, plemenitbě, reprodukci a propagaci plemene i včelích 
produktů.  
 
Základními účely spolku jsou: 
 

- vyhledat, zafixovat a rozchovat původní (autochtonní) populace včely medonosné 
tmavé (Apis mellifera mellifera) na území ČR; 

 
- koordinovat, spravovat a zušlechťovat genofond včely medonosné tmavé (Apis 

mellifera mellifera) na území ČR; 
 

- propagovat a vykonávat vzdělávací činnost v oboru; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus


 
- podílet se na rozvoji včelařství jako oboru ve smyslu platné legislativy. 

 
 

Čl. IV 
Hlavní činnost spolku 

 
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III, co by společného zájmu jeho 
členů. 
 
Náplní činnosti spolku je zejména: 
- vykonávat činnost uznaného chovatelského sdružení v souladu s platnou legislativou v 
rozsahu oprávnění uděleného Ministerstvem zemědělství České republiky; 
- stanovovat koncepci, chovný cíl a program šlechtění a prosazovat účinné metody testování, 
odhadu plemenné hodnoty a selekce;  
- vytvářet podmínky pro plné a účelné využití nejlepšího genofondu; 
- koordinovat postup testování plemenných včelstev, hodnocení jejich potomstva a jejich 
zařazování do kvalitativních kategorií v návaznosti na šlechtitelský program;  
- v součinnosti se všemi zainteresovanými subjekty se aktivně podílet na zpracování koncepcí 
chovu včel. Za tímto účelem se v odůvodněných případech stávat členy příslušných subjektů a 
v tomto smyslu usilovat o statut neopomenutelného účastníka jednání. 
 
V chovech včely tmavé zajišťovat:  
- evidenci v souladu s platnou legislativou; 
- provádění kontroly užitkovosti; 
- vedení plemenářské evidence; 
- hodnocení realizace šlechtitelských programů včetně zveřejňování výsledků; 
- poradenskou činnost; 
- spolupracovat s organizacemi výzkumu a vývoje, vzdělávání a výchovy; 
- pořádat nebo spolupořádat výstavy, vědecké, osvětové, výchovné akce, propagovat a 
publikovat výsledky činnosti, organizovat tematické zájezdy a stáže doma i v zahraničí; 
- spolupracovat se zahraničními chovatelskými organizacemi.  

 

 

Čl. V 

Předmět vedlejší hospodářské činnosti spolku 

 

Předmětem vedlejší hospodářské činnosti spolku je: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

 

Čl. VI 

Členství ve spolku 

 

Členem svazu může být každá fyzická a právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, 
dodržuje tyto stanovy a usnesení orgánů spolku při ctění zásady rovného zacházení se členy. 



 
Členství ve spolku vzniká pouze přijetím za člena. Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku 
rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Na přijetí za člena spolku nemá 
žadatel právní nárok. Rada spolku posuzuje vhodnost žadatele o členství individuálně ve 
vztahu k náplni činnosti spolku s přihlédnutím k doporučení stávajících členů spolku. 
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, 
datum podání přihlášky, vlastnoruční podpis žadatele, případně telefonické spojení a e-
mailovou adresu. 
 
Rada spolku o přijetí za člena spolku rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 
 
Člen spolku má právo zejména: 

- účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Radu spolku a další orgány spolku a být volen 

do těchto orgánů, 

- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku, 

- účastnit se zasedání Schůze členů a požadovat i dostat na ní vysvětlení záležitostí 

spolku dle § 251 občanského zákoníku, 

- nahlížet do zápisů ze zasedání Schůze členů. 

  

Člen spolku je povinen zejména: 

- dodržovat stanovy, 

- chránit dobré jméno spolku a nevyvíjet činnost namířenou proti spolku, 

- platit členské příspěvky, jejichž výši určí na příslušný kalendářní rok Rada spolku dle 

usnesení Schůze členů, které jsou splatné do 31. března příslušného kalendářního roku,  

- sdělovat Radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce. 

 

 

Čl. VII 

Seznam členů 

 

Seznam členů spolku vede Rada spolku. Zápisy v seznamu členů, změny a výmazy týkající se 

členství osob ve spolku je oprávněn provádět Předseda spolku. Seznam členů není veřejně 

přístupný. Při uveřejňování seznamu členů se postupuje dle § 236 odst. 3 občanského 

zákoníku. 

 

 

Čl. VIII. 

Zánik členství 

 

Členství zaniká na základě: 

- oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku adresované Předsedovi spolku,  

- úmrtím člena spolku nebo prohlášením za mrtvého, 



- vyloučením člena spolku pro hrubé porušování stanov spolku, 

- neomluvené účasti na dvou po sobě jdoucích Schůze členů, 

- nezaplacením členských příspěvků podle vnitřních předpisů spolku, 

- dalšími způsoby uvedenými v občanském zákoníku. 

O vyloučení člena rozhoduje Rada spolku hlasováním nadpoloviční většinou. Návrh na 

vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen spolku. Člen může do patnácti dnů od 

doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal 

statutární orgán, tj. Předseda spolku. 

 

 

Čl. IX 

Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou: 

- Schůze členů 

- Rada spolku 

- Předseda spolku 

 

Schůze členů 

Schůze členů je nejvyšším orgánem spolku. Schůzi členů svolává Předseda spolku nejméně 

jedenkrát za kalendářní rok. Statutární orgán však svolá Schůzi členů kdykoliv, požádají-li o to 

alespoň 2/3 všech členů. Schůze členů může být uskutečněna také elektronickou formou. 

Schůze členů se svolává rozesláním informace všem členům spolku elektronickou poštou 

nejméně 21 dní předem. Součástí oznámení je i návrh programu. 

V roce, kdy končí mandát orgánům spolku voleným Schůzí členů, vykonávají tyto orgány svůj 

mandát do doby konání Schůze členů. 

Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. 

Schůze členů je schopna usnášení, je-li přítomno alespoň 50% členů spolku. Není-li schůze 

členů schopná usnášení, svolá svolávající náhradní Schůzi členů ve lhůtě 20 dnů. Náhradní 

Schůze členů je vždy schopna usnášení, ale není oprávněna rozhodovat o změně stanov spolku 

a o zániku spolku. 

Po zahájení schůze a ověření usnášeníschopnosti je zvolen předseda zasedání a následně 

ověřovatel zápisu. Zasedání Schůze členů jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví 

předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel. 

Výhradně Schůzi členů přísluší: 

- volit z členů rovnou, přímou volbou Radu spolku na dobu 1 roku v počtu tří členů. 

- odvolávat členy Rady spolku, 

- měnit stanovy, v tom případě rozhoduje Schůze členů třípětinovou většinou hlasů 

přítomných členů, 

- schvalovat zprávu Rady spolku o hospodaření a činnosti spolku za uplynulý kalendářní 

rok, 



- určovat koncepci činnosti spolku na další období, 

- stanovovat výši členských příspěvků, 

- schvalovat rozpočet spolku na příští období, 

- rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, včetně rozhodnutí o 

naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem. 

V případě zániku spolku rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním 

zůstatkem. 

Člen spolku se může nechat na Schůzi členů zastoupit na základě plné moci, která musí být 

udělena pro určitou Schůzi členů. 

 

Rada spolku 

Činnost spolku mezi Schůzemi členů řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu Předsedu 

spolku, místopředsedu spolku a pokladníka na jednoroční funkční období. 

Rada spolku je tříčlenná včetně Předsedy spolku. 

Radě spolku přísluší: 

- volit ze svých členů Předsedu spolku, 

- odvolávat Předsedu spolku, 

- přijímat interní řády a předpisy spolku, 

- rozhodovat o přijetí nových členů spolku, 

- rozhodovat o vyloučení člena spolku, 

- vést seznam členů spolku jakož i jeho podpůrné evidence, 

- zajistit řádnou evidenci majetku spolku, 

- podávat Schůzi členů zprávu o hospodaření, 

- navrhovat Schůzi členů změnu členských příspěvků. 

Zasedání Rady spolku svolává Předseda spolku zpravidla 4krát ročně. 

Rada spolku rozhoduje prostou většinou všech hlasů. 

 

Předseda spolku 

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek a jedná jeho 

jménem. 

Předseda spolku koordinuje činnost spolku a přijímá rozhodnutí za účelem řízení spolku a jeho 

řádné správy. 

Obvykle plní funkci předsedajícího při zasedání Rady spolku, svolává jí a koordinuje její činnost. 

Jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají 

jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc 

k zastupování další osobě. V rámci pověření jsou pověřené osoby oprávněny jednat shodně a 

stejným způsobem jako by jednal Předseda spolku.  

 

  

 



Čl. X 

Majetek a hospodaření spolku 

 

Prostředky na svou činnost získává spolek zejména: 

- z členských příspěvků, 

- z dědictví a odkazů, 

- z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, 

- ze státních příspěvků, nadačních grantů a obdobných zdrojů, 

- z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. 

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k 

financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro 

realizaci těchto činností. 

Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí 

to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním 

nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna 

sjednaná na základě platných smluv. 

Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného 

naplňování poslání a cílů spolku. 

Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídá Rada spolku. 

Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních 

předpisech a směrnicích spolku. 

 

 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

 

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Schůze členů nebo 
z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
 
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 
osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 
 
O fúzi nebo rozdělení spolku rozhoduje Rada spolku. 
 
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
 
 
Tyto Stanovy byly schváleny sněmem spolku dne 16. října 2015 a nahrazují stanovy ze dne 25. 

března 2012. 

 

 

 


