
Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA  

S T A N O V Y 

I. Název, sídlo a účel spolku 

1) Název 

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA 

2) Sídlo 

Kožlany č. p. 48,  PSČ 331 44 

3) Účel 

Rozvoj ekosystémových služeb vzděláváním a realizací projektů v oblasti ochrany 
opylovatelů a chovu včel 

II. Hlavní činnost spolku 

Hlavní činností spolku je materiální a metodická podpora a vzdělávání odborné i laické 
veřejnosti, včelařů, pracovníků státní správy, představitelů subjektů, které jsou aktivní při 
tvorbě a ochraně krajiny a při hospodářské činnosti v krajině ve prospěch stability 
ekosystémů, biodiverzity a trvale udržitelné existence opylovatelů a chovu včel při 
intenzivním způsobu hospodaření v krajině, vydávání odborné literatury, národní a 
mezinárodní komunikace a interakce v oblasti ochrany opylovatelů, propagace a realizace 
podpory obnovy a rozšiřování včelí pastvy pro přežití a rozvoj populací opylovatelů, 
prezentace a propagace oboru včelařství a jeho vlivu na ekosystémové služby veřejnosti 
se zvláštním zřetelem na mládež. 
  
Svou hlavní činnost naplňuje spolek zejména těmito činnostmi: 

1) Vydáváním vlastních publikací s tématikou tvorby a ochrany krajiny se zaměřením na 
zdroje potravy a ochranu opylovatelů, chovu včel a publikací ve spolupráci s jinými 
subjekty a jejich zpřístupněním pro členy spolku za výhodných podmínek. 

2) Vytvářením elektronických odborných knihoven, digitalizací dříve vydaných 
odborných publikací.  

3) Pořádáním odborných přednášek, kongresů, výstav, kurzů a seminářů.  

4) Aktivní účastí na vzdělávacích exkurzích, seminářích, kongresech a výstavách. 



5) Zřizováním, provozováním a zajišťováním naučných areálů a stezek.  

6) Tvorbou a realizací vzdělávacích projektů propagujících včelařství a jeho 
agroenvironmentální význam.  

7) Tvorbou a řízením odborně motivačních projektů pro činnost mládeže se zaměřením 
na ochranu opylovatelů a chov včel.  

8) Podporou odborné činnosti studentů středních a vysokých škol se zaměřením na obor 
včelařství. 

9) Rozvíjením mezinárodních kontaktů a činností v mezinárodních včelařských 
organizacích pro vzájemnou výměnu zkušeností o technologiích udržitelného chovu včel 
a podpory populací opylovatelů v krajině.  

10) Aktivní účastí na jednáních se zástupci společenských a státních institucí ve 
prospěch dlouhodobé udržitelnosti a zlepšení stavu agroekosystémů, ochrany 
opylovatelů a rozvoje moderních přírodě blízkých metod trvale udržitelného chovu včel.  

III. Vedlejší hospodářská činnosti spolku 

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

IV. Členství ve spolku 

1) Za člena spolku může být přijata každá fyzická a právnická osoba a každé zájmové 
uskupení, jestliže souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit. 

2) Členství ve spolku je dobrovolné, nikdo nesmí být ke členství ve spolku nucen. Každý 
může se spolku svobodně vystoupit. 

3) S přijetím nezletilého do spolku musí souhlasit jeho zákonný zástupce. 

4) Členství ve spolku má čtyři formy: 
A. Kmenové členství 
B. Přidružené členství 
C. Přidružené kolektivní členství 
D. Čestné členství 

5) Přijetí za člena: 
A. Kmenový člen bude přijat po vyplnění přihlášky, zaplacení členského příspěvku a 
schválení 2/3 většinou plenární schůze kmenových členů (viz „Orgány spolku“). Návrh 
na přijetí kmenového člena může podat pouze kmenový člen. Zakladatelé spolku se 
stávají automaticky jeho kmenovými členy. 
B. Přidružený člen bude přijat po vyplnění přihlášky, zaplacení členského příspěvku a 
schválení nadpoloviční většinou hlasů plenární schůze kmenových členů. 



C. Přidružený kolektivní člen bude přijat po vyplnění přihlášky, jejíž přílohou je seznam 
jmen a e-mailových adres členů kolektivu přidruženého kolektivního člena, zaplacení 
členského příspěvku a schválení nadpoloviční většinou hlasů plenární schůze 
kmenových členů. 
D. Čestným členem se může stát kdokoli, bude-li navržen kmenovým členem, schválen 
nadpoloviční většinou hlasů plenární schůze kmenových členů a přijme-li čestné 
členství. 

6) Ukončení a zánik členství 

A. Ukončení kmenového členství je možné vystoupením člena dobrovolně nebo 
usnesením 2/3 většiny plenární schůze kmenových členů o vyloučení, a to zejména v 
případě, že se kmenový člen přestal aktivně podílet na činnosti spolku, nebo začal 
vyvíjet činnost v jeho neprospěch.  
B. Ukončení přidruženého členství a přidruženého kolektivního členství je možné 
vystoupením člena dobrovolně č ztrátou členství pro neplacení příspěvků, nebo 
usnesením 2/3 většiny plenární schůze kmenových členů o jeho vyloučení, a to zejména 
v případě, že začal vyvíjet činnost v neprospěch spolku. 
C. Čestný člen se může vzdát členství svým dobrovolným rozhodnutím nebo může být 
vyloučen 2/3 většinou plenární schůze kmenových členů, pokud vyvíjí činnost 
v neprospěch spolku. 
D. Členství zaniká úmrtím člena, zánikem právnické osoby, zánikem zájmového 
uskupení, nezaplacením členského příspěvku do 5. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po měsíci, v němž skončilo období, na něž byl zaplacen aktuální členský 
příspěvek.  
E. Při ukončení či zániku členství nevzniká členovi v žádné formě členství dle bodu 
kapitoly III. odst. 4) bodů A. B. C. těchto stanov nárok na podíl z majetku spolku. 

7) Práva a povinnosti členů spolku 

A. Kmenový člen spolku má právo účastnit se plenárních schůzí s hlasem rozhodujícím, 
podávat zde své návrhy, podněty a připomínky a vyjadřovat se ke všem projednávaným 
otázkám, využívat výhod příslušejících ke kmenovému členství. Je povinen aktivně se 
podílet na organizačních činnostech a úsilí nutném k dosažení cílů spolku. Dále je 
povinen hradit kmenové členské příspěvky schválené výroční plenární schůzí 
kmenových členů pro příslušný rok.  

B. Přidružený člen spolku má právo využívat výhod příslušejících k členství, dále má 
právo podávat k rukám orgánů spolku návrhy týkající se činnosti spolku. Je povinen 
hradit členské příspěvky ve výši 1/2 kmenového členského příspěvku ročně.  

C. Čestný člen spolku má stejná práva jako člen spolku. Navíc má právo účastnit se 
plenárních schůzí kmenových členů spolku s hlasem poradním, pokud je na plenární 
schůzi některým z kmenových členů pozván. Čestný člen není povinen hradit členské 
příspěvky. 



D. Všichni členové spolku jsou povinni podporovat tvorbu a ochranu zdravého životního 
prostředí a rozvoj včelařství, harmonický vztah k přírodě a pozitivní spolkové a 
společenské vztahy. 

8) Členské příspěvky 

Výši kmenového členského příspěvku určuje výroční plenární schůze kmenových členů, 
která se koná jednou ročně v měsíci prosinci. Členský příspěvek na další období musí 
být zaplacen do 5. kalendářního dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž skončilo 
období, na něž byl zaplacen aktuální členský příspěvek.  

9) Seznam členů 

Spolek vede seznam členů, jeho zajištěním pověřuje předseda spolku některého člena 
představenstva (viz „Orgány spolku“). Určený člen představenstva zajišťuje zapsání či 
vymazání členů spolku neprodleně po vzniku či ukončení/zániku jejich členství. Seznam 
členů obsahuje údaje uvedené na přihlášce a další důležité údaje související s členstvím 
ve spolku. Seznam členů slouží pouze pro účely činnosti spolku a není zpřístupněn. 

V. Orgány spolku 

1) Nejvyšší orgán 

A. Nejvyšším orgánem spolku je plenární schůze kmenových členů.  

B. Plenární schůze kmenových členů určuje hlavní zaměření činnosti spolku, rozhoduje 
o změně stanov a sídla spolku, schvaluje výsledek hospodaření spolku, hodnotí svoji 
činnost i činnost dalších orgánů spolku a jejich členů, rozhoduje o zrušení spolku 
s likvidací nebo o jeho přeměně.  

C. Plenární schůze kmenových členů je usnášení schopná, sejde-li se na ní minimálně 
nadpoloviční většina kmenových členů. Všechna rozhodnutí plenární schůze jsou 
přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných kmenových členů, s výjimkou ve 
stanovách uvedených usnesení vyžadujících 2/3 většinu hlasů přítomných kmenových 
členů.   

D. Plenární schůze kmenových členů volí a odvolává 2/3 většinou předsedu spolku, 
který musí být kmenovým členem spolku. Funkční období je pětileté a začíná dnem 
zvolení předsedy spolku. Po svém zvolení se předseda spolku stává automaticky 
předsedou představenstva spolku. 

2) Statutární orgán 

A. Statutárním orgánem spolku je předseda spolku. 



B. Předseda spolku po svém zvolení jmenuje z kmenových členů místopředsedu a 
výkonného ředitele. Předseda, místopředseda a výkonný ředitel tvoří představenstvo 
spolku. Předseda může kdykoliv během svého funkčního období odvolat jednotlivě 
místopředsedu a výkonného ředitele poté, co seznámil plenární schůzi kmenových členů 
se svými důvody, a plenární schůze tyto důvody jednotlivě odsouhlasila nadpoloviční 
většinou hlasů plenární schůze kmenových členů. 

C. Názvy funkcí mohou být rovnocenně užívány v přechýlené formě předsedkyně, 
místopředsedkyně, výkonná ředitelka.  

3) Výkonný orgán  

A. Představenstvo spolku je výkonným orgánem spolku a je oprávněno jednat ve všech 
věcech spolku. Členové představenstva se zodpovídají ze svých činů předsedovi. 
Předseda se zodpovídá ze svých činů plenární schůzi kmenových členů. 

B. Jednat jménem spolku a zastupovat jej navenek jsou samostatně oprávněni 
předseda, místopředseda a výkonný ředitel, podepisování za spolek se provádí tak, že  
k uvedenému názvu připojí svůj podpis samostatně předseda, nebo v jeho nepřítomnosti 
místopředseda.

4) Zasedání orgánů spolku 

A. Zasedání plenární schůze kmenových členů svolá vhodným způsobem pověřený člen 
představenstva nejméně čtrnáct kalendářních dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí 
být zřejmé místo, čas a program zasedání. Zasedání plenární schůze kmenových členů 
se koná nejméně jednou ročně jako výroční plenární schůze kmenových členů v měsíci 
prosinci příslušného roku. Ustavující zasedání plenární schůze kmenových členů se 
uskutečňuje neprodleně po ustavující schůzi spolku a vyhlašuje ji svolavatel. Statutární 
orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. 
Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání plenární schůze kmenových 
členů v sídle spolku. 

B. Konkrétní vztahy, pravomoci a způsoby jednání orgánů spolku mohou být upraveny 
jednacím řádem spolku. 

VI. Zásady hospodaření 

1) Spolek získává prostředky zejména: 

A. Příspěvky kmenových členů a členů spolku, případně dalšími účelovými příspěvky a 
poplatky. 

B. Dotacemi, dary a podporami z veřejných rozpočtů 



C. Sponzorskými dary. 

D. Z vedlejší hospodářské činnosti spočívající ve výdělečné činnosti, jejímž účelem je 
podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití spolkového majetku. 

2) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 
Veškeré získané prostředky budou použity k naplnění účelu spolku. S prostředky spolku 
mohou nakládat pouze členové představenstva, kteří jsou povinni hospodařit s péčí 
řádného hospodáře dle platných obecně závazných účetních a daňových předpisů. 

VII. Zánik spolku 

Spolek může zaniknout: 

1) Usnesením plenární schůze kmenových členů o dobrovolném rozpuštění spolku, 
statutární orgán spolku je povinen zajistit likvidaci spolku a výmaz z veřejného rejstříku 
v souladu se zákonem. 

2) Ze zákona. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí spolku dne 28. 1. 2014, jejich změna byla 
schválena plenární schůzí kmenových členů spolku 30. 1. 2015, 31. 7. 2015, 1. 5. 2017, 
12. 10. 2018 a 9. 12. 2022. 


