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S T A N O V Y 
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů 

 
 

Úvodní ustanovení 
 

1) Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (dále jen „Svaz“) je svojí právní formou korporací - 
spolkem ve smyslu ustanovení § 214 až 302 a § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

2) Svaz je samostatným právním subjektem. Je právnickou osobou, která je dobrovolnou, nezávislou, 
zájmovou a nepolitickou organizací, sdružující právnické a fyzické osoby, které realizují svoji 
podnikatelskou činnost v zemědělské výrobě, ve zpracování, obchodu a v zemědělských službách. 

3) Svaz je organizací sdružující zejména fyzické a právnické osoby - podnikatele v zemědělství a z tohoto 
titulu vykonává všechny funkce s tím spojené, včetně kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních 
smluv vyššího stupně. 

 
Článek 1 

Název a sídlo Svazu 
 

1)  Název Svazu zní:          Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů 
2)  Zkrácený název Svazu zní:    ČMSZP 
3)  Název v anglickém jazyce zní:   Czech Moravian Union of Agricultural Entrepreneurs                           
4)      IČ:      148 88 220 
5)      Sídlo Svazu:     Slezská 7, 120 00 Praha 
 
 
 

Článek 2 
Předmět činnosti Svazu 

 
1) Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat hospodářské, sociální a jiné zájmy svých členů, 

obstarává a zabezpečuje pro ně vzdělávání, informační a poradenský servis. 
2) Zastupuje své členy při jednání s Parlamentem České republiky - Poslaneckou sněmovnou  

i Senátem, ministerstvy a Vládou České republiky, s krajskými a obecními úřady všech stupňů, s dalšími 
státními orgány a institucemi. 

3) Je zástupcem svých členů v národních, v mezinárodních a jiných institucích. 
4) Prosazuje rovnoprávné podmínky podnikání v zemědělství vůči ostatním podnikatelským subjektům, 

podporuje vznik a činnost odbytových a zpracovatelských družstev a společností, a podílí se na 
všestranném a udržitelném rozvoji zemědělství a venkova. 

5) V zájmu své činnosti a na podporu svého poslání může též podnikat nebo vykonávat jinou vedlejší 
hospodářskou výdělečnou činnost, zejména zprostředkování obchodu a služeb pro své členy, nebo 
poskytování služeb ekonomického, organizačního a technického poradenství. 

6) Pořádá nebo se podílí na pořádání výstav, vědeckých a osvětových akcí, provozuje propagaci a 
publikační činnost s cílem oslovení a seznamování veřejnosti s problematikou českého zemědělství. 

7) Zaměřuje se také na mladé zemědělce s cílem posílení Svazu. 
8) Předmět činnosti Svazu je průběžně dále konkretizován a specifikován usneseními orgánů Svazu, a to 

zejména valné hromady a předsednictva Svazu. 
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Článek 3 

Členství ve Svazu 
 

1) Členem Svazu se mohou stát české fyzické nebo právnické osoby, podnikající v zemědělství, ve 
zpracovatelském průmyslu, obchodu a službách pro zemědělství. Členství ve Svazu je dobrovolné. 

2) O členství ve Svazu požádají fyzické nebo právnické osoby podpisem členské přihlášky, v níž se zaváží 
přijmout stanovy Svazu a do jednoho měsíce od přijetí do Svazu uhradit poměrnou část stanoveného 
členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. 

3) Členství ve Svazu vzniká dnem podání přihlášky a zaplacením členských příspěvků. 
4) Práva člena Svazu - právnické osoby - vykonává fyzická osoba, která je statutárním orgánem členské 

právnické osoby, nebo jiná fyzická osoba, která je k tomuto účelu vybavena písemným zmocněním 
statutárního orgánu člena Svazu. 

5) Členství ve Svazu zaniká:  

 ukončením členství,  
 vyloučením člena,  
 zánikem členské organizace, 
 ukončením činnosti Svazu. 

6) O uzavření dohody o ukončení členství, nebo o vyloučení člena rozhoduje předsednictvo Svazu. 
7) Zánik členství, s výjimkou ukončení činnosti Svazu, se realizuje bez náhrady vložených členských 

příspěvků nebo jiných finančních prostředků, složených na společnou činnost. 
 

Článek 4 
Rejstřík členů 

1) Svaz vede průběžně rejstřík svých členů, který uchovává tajemník Svazu. 
2) Rejstřík obsahuje název (jméno) a adresu členské organizace, resp. člena, jméno pověřeného zástupce 

organizace, datum vzniku členství, datum a důvod zrušení členství a záznam druhu a data změn. 
3) Rejstřík členů je přístupný k nahlédnutím stávajícím a bývalým členům Svazu v sekretariátu Svazu. 

Ostatním osobám je seznam členů přístupný k nahlédnutí po předchozím souhlasu úzkého vedení 
Svazu. Výše uvedené nebrání Svazu, aby seznam svých současných i bývalých členů zpřístupnil na 
svých internetových stránkách, jsou-li zřízeny a udělí-li k tomu člen Svazu svůj souhlas. 

 
 

Článek 5 
Práva a povinnosti členů 

 
Všichni členové Svazu mají rovná práva a povinnosti. Mezi základní práva člena patří zejména: 

a) podílet se na činnosti Svazu, 
b) navrhovat, volit a být volen do orgánů Svazu, 
c) podávat návrhy a připomínky k činnosti Svazu a jeho orgánů, 
d) být informován o činnosti a hospodaření Svazu, 
e) právo na obhajobu a ochranu svých oprávněných zájmů, 
f) požadovat od Svazu pomoc a služby, patřící do jeho působnosti, 
g) mít účast na hospodářské činnosti Svazu a na podílu z této činnosti plynoucí. 
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Mezi základní povinnosti člena náleží zejména: 

a) aktivně přispívat k plnění programových cílů Svazu, prosazovat koncepce a programy schválené 
Svazem, 

b) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů Svazu (valné hromady a předsednictva), 
c) ve stanoveném termínu platit členský příspěvek, 
d) šířit dobré jméno Svazu v rámci občanské společnosti, médií i orgánů státní správy a samosprávy, 
e) plnit dobrovolně přijaté závazky vůči Svazu, 
f) poskytovat služby, informace a součinnost směřující k zajištění činnosti Svazu a společných zájmů 

jeho členů. 
 

Článek 6 
Vyloučení člena 

 

Důvodem k vyloučení je zejména: 

 závažné porušení stanov Svazu, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve Svazu, 
 opakovaná a neomluvená neúčast na jednání orgánů Svazu, 
 závažné porušení povinnosti při výkonu funkce ve Svazu nebo v jeho orgánech, 
 ohrožení nebo poškození dobré pověsti Svazu, 
 neuhrazení členského příspěvku do třiceti dnů od prokazatelné upomínky. 

O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo Svazu a to na návrh předsedy, některého z členů předsednictva 
nebo člena dozorčí rady.  

Návrh na vyloučení člena Svazu může být podán písemně i ústně a musí obsahovat důvody  
pro vyloučení.  

Rozhodnutí o vyloučení člena Svazu musí být členovi předáno osobně nebo mu musí být prokazatelně 
doručeno na adresu, kterou uvede jako adresu pro doručování. 

Proti rozhodnutí předsednictva Svazu o vyloučení se člen může odvolat k nejbližší valné hromadě Svazu. 

 
Článek 7 

Orgány Svazu 
 

1)       Orgány Svazu jsou: 

o valná hromada 
o předsednictvo 
o předseda 
o úzké vedení 
o dozorčí rada 

V případě právnických osob může být členem orgánu Svazu zvolen nebo kooptován statutární orgán 
nebo jím zmocněný zástupce člena Svazu. 

 

Členství v orgánech Svazu v průběhu volebního období zaniká:  

 dnem vzdání se funkce,  
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 úmrtím,  
 odebráním zmocnění,  
 v případě právnických osob odchodem (odvoláním) fyzické osoby ze statutárních orgánů člena, 
 ukončením členství ve Svazu. 
 

2)  Valná hromada 

Nejvyšším orgánem Svazu je celostátní valná hromada. Každý člen Svazu v ní může být zastoupen 
v případě fyzických osob pouze svou osobou, v případě právnických osob svým statutárním nebo 
zmocněným zástupcem. 

Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Valná hromada musí 
být svolaná do 30 dnů, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů nebo dozorčí rada. 

Valnou hromadu svolává na základě rozhodnutí předsednictva předseda Svazu, který řídí její jednání. 
V jeho nepřítomnosti tak činí jeden z místopředsedů nebo jiný pověřený člen předsednictva. 

Valná hromada může jednat a rozhodovat ve všech věcech Svazu. Mezi její výlučné pravomoci patří 
zejména: 

a) schvalovat programové zaměření činnosti Svazu, 
b) volit a odvolávat členy předsednictva a dozorčí rady Svazu, 
c) schvalovat stanovy Svazu a jejich změny, 
d) stanovit výši členských příspěvků a jejich změnu, 
e) schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření Svazu, 
f) schvalovat výroční zprávu o činnosti a zprávu dozorčí rady o hospodaření a kontrolní činnosti 

Svazu, schvalovat roční účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku, 
g) rozhodovat o hospodářské činnosti Svazu, 
h) rozhodovat o podstatných stížnostech členů Svazu, 
i) rozhodovat o ukončení činnosti Svazu. 

 
  3)         Předsednictvo  

 Předsednictvo je výkonným orgánem Svazu a řídí jeho činnost mezi zasedáními valné hromady ve 
všech věcech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci valné hromady, nebo jiným 
orgánům Svazu.  

K realizaci jeho poslání a úkolů zřizuje sekretariát, který řídí předsednictvem jmenovaný tajemník. 

Do pravomoci předsednictva zejména náleží: 

a) připravovat a zajišťovat zasedání valné hromady Svazu, 
b) volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedy Svazu, 
c) vytvářet pomocné orgány Svazu, nezbytné k zajištění činnosti předsednictva a Svazu, 
d) schvalovat funkce v aparátu včetně tajemníka Svazu a rozhodovat o zaměstnaneckých vztazích, 
e) stanovit návrh odměn členům orgánů Svazu, 
f) rozhodovat o všech věcech Svazu, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, 
g) organizovat a řídit provozování vlastní podnikatelské činnosti Svazu, 
h) zřídit pro zajištění své činnosti svazovou kancelář. 

Předsednictvo Svazu má nejméně 15 členů, v jeho čele stojí předseda.  

Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát za kalendářní rok. 
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Předsednictvo ze svého středu volí: 

 předsedu Svazu, 
 prvního místopředsedu, 
 dva až čtyři místopředsedy. 

           Předsedu Svazu v jeho nepřítomnosti zastupuje první místopředseda Svazu,nebo některý 
z místopředsedů v souladu s jeho pověřením. 

Předsednictvo odpovídá za svoji činnost valné hromadě Svazu, které skládá ze své činnosti účty.  

 
4)       Předseda 

Předseda je statutárním orgánem Svazu, je současně předsedou valné hromady a předsednictva, řídí 
jejich jednání a zajišťuje běžnou činnost Svazu.  

Vystupuje, jedná a činí závazné právní úkony jménem Svazu.  

Řídí a organizuje práci sekretariátu Svazu. 

Je zástupcem svazu v představenstvu Agrární komory České republiky. 

Svolává dle potřeby úzké vedení Svazu. 

 
5)  Úzké vedení  

Je poradním orgánem předsedy Svazu a je složeno z předsedy, prvního místopředsedy, 
místopředsedů, předsedy dozorčí rady a tajemníka svazu. 

Schází se minimálně jedenkrát za měsíc. 

Do jeho působnosti patří zejména: 

- zpracovávat plán práce Svazu, 
- navrhovat zastoupení jednotlivých členů Svazu v komisích, radách, výborech a dalších orgánech, 

kde má Svaz zastoupení, ať už v MZe ČR, AK ČR nebo i jiných organizacích, 
- připravuje program a konání předsednictva. 
K odborným otázkám si může předseda přizvat k jednání úzkého vedení hosty. 
 

6)       Dozorčí rada 

           Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Svazu, který provádí průběžný a periodický dozor nad 
jeho činností. Při své činnosti je nezávislá a odpovídá za svoji činnost pouze valné hromadě. 

Dozorčí rada se vyjadřuje k plnění rozpočtu, k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení 
hospodářského výsledku Svazu. 

Dozorčí radu tvoří nejméně 3 členové.  

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.  

Předseda dozorčí rady se zúčastňuje zasedání předsednictva s hlasem poradním a rovněž je členem 
úzkého vedení.  

Ostatní členové dozorčí rady mají právo zúčastňovat se zasedání předsednictva bez hlasovacího práva.  

Dozorčí rada se schází nejméně čtyřikrát do roka. 
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Článek 8 

Čestný předseda  

Jako ocenění významných zásluh pro Svaz může být jmenován čestný předseda Svazu. Čestný 
předseda Svazu je členem předsednictva s právem zúčastňovat se jednání předsednictva Svazu. Je 
jmenován předsednictvem Svazu. 

 
 

Článek 9 
Hospodářská činnost a majetek Svazu 

Svaz hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou a jeho majetek je spravován pod 
dohledem předsednictva a dozorčí rady. 

Svaz může provozovat na podporu své činnosti vedlejší hospodářskou činnost, k jejíž realizaci může 
zřizovat účelové organizace nebo zařízení. 

Majetek Svazu je tvořen zejména: 

a) členskými příspěvky, 
b) dobrovolnými příspěvky, 
c) výnosy z vlastní hospodářské činnosti, 
d) účelovými příspěvky, dary a dědictvím, 
e) úroky z vkladů a dividendami, 
f) dalšími zdroji. 

Výši členských příspěvků, které tvoří základní zdroj příjmů, stanoví valná hromada Svazu, která může 
zmocnit předsednictvo k jejich zpřesnění. 

Při zániku členství se vložený členský příspěvek nevrací. Finanční prostředky získané hospodářskou 
činností Svazu se mohou dle usnesení valné hromady rozdělit členům dle jejich členských příspěvků. 
Obdobným způsobem se rozdělí majetek v případě ukončení činnosti Svazu. 

 
Článek 10 

Obecná ustanovení 

a) Funkční období volených orgánů Svazu je tři roky, člen orgánů může být volen i opakovaně. 
b) Orgány Svazu jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. K platnosti 

usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčují 
počet vyšší. 

c) Orgány Svazu mohou mimo svá řádná zasedání rozhodovat v písemné formě (per rollam) 
elektronickou poštou (e-mail). Návrh usnesení zašle osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem 
členům orgánu na e-mailové adresy, které k tomuto účelu nahlásili sekretariátu Svazu. 

a. Návrh usnesení bude obsahovat: 
1. text navrhovaného usnesení a jeho zdůvodnění, 
2. podklady potřebné pro jeho přijetí, 
3. adresu osoby oprávněné ke svolání členské schůze, 
4. e-mail, na který je potřeba vyjádření doručit, 
5. lhůtu pro doručení vyjádření člena orgánu.  
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b. Nedoručí-li individuální člen ve lhůtě určené v návrhu osobě oprávněné ke svolání členské 
schůze souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.  

c. Rozhodnutí je přijato, jakmile dojde ve stanovené lhůtě ke kladnému vyjádření posledního 
člena orgánu, kterým bylo dosaženo potřebné většiny. Rozhodná většina se pro účely 
hlasování per rollam počítá z celkového počtu členů orgánu.  

d. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí Svaz nebo osoba, která hlasování per 
rollam vyvolala, neprodleně všem členům orgánu, a to postupem pro svolání orgánu. 

e. Výsledek rozhodování per rollam, včetně znění přijatého usnesení, bude písemně 
zaznamenán v zápisu z nejbližšího zasedání orgánu.  

f.    Rozhodovat per rollam nelze o změnách stanov, zrušení Svazu s likvidací nebo o jeho 
přeměně, členech orgánů Svazu, jakož i o rozpočtu, roční účetní závěrce a rozdělení 
hospodářského výsledku Svazu. 

d) Nedostaví-li se na valnou hromadu Svazu do stanovené doby nadpoloviční většina všech členů, může 
valná hromada Svazu po uplynutí jednohodinové čekací lhůty jednat a přijímat usnesení  
i s nižší než nadpoloviční účastí svých členů. 

e) O průběhu jednání a rozhodnutí formou usnesení se pořizuje zápis, který podepisuje předseda orgánu, 
ustanovený zapisovatel a ověřovatel zápisu. 

f) Orgány Svazu jsou voleny a volí způsobem, který si určí svým usnesením valná hromada. 
g) Orgány Svazu mohou v případě potřeby provést doplňovací volby, nebo kooptaci členů orgánů, a to až 

do výše 1/3 počtu členů orgánu. 
h) V případě, že uplyne tříleté funkční období předsedy (volených orgánů) Svazu a nedojde ke včasnému 

jmenování předsedy (volených orgánů), zůstává ve funkci stávající předseda (zvolení členové voleného 
orgánu) až do dne nového nebo opětovného jmenování předsedy (voleného orgánu) Svazu. 

i) Členské subjekty mají právo vytvářet vlastní regionální nebo zájmové skupiny Svazu, stejně jako 
mohou být členy jiných organizací, pokud jejich činnost neohrozí zájmy Svazu. 

 
 

Článek 11 
Zrušení Svazu a likvidace 

 
1. Svaz může být zrušen rozhodnutím valné hromady dvoutřetinovou většinou zaregistrovaných členů 

v rejstříku členů Svazu. Svaz může být zrušen s určením právního nástupce (např. fůzí s jinou, obdobně 
zaměřenou organizací) nebo s likvidací. V případě zrušení Svazu s určením právního nástupce přechází 
na právního nástupce veškeré jmění Svazu a všechna jeho práva a závazky. 

2. V případě zrušení Svazu s likvidací valná hromada určí jednoho nebo více likvidátorů. 
3. Likvidace Svazu se přiměřeně řídí ustanovením § 269 až 273 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění. 
 

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

 

a) Svaz je samostatným právním subjektem a v právních vztazích vystupuje, jedná a činí závazné právní 
úkony vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

b) Svaz je ve smyslu § 3, odst. 5 zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky, doplněného zákony č. 121/1993 Sb., 223/1994 Sb. a 259/1996 Sb. 
společenstvem Agrární komory České republiky. 
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c) Tyto „Stanovy Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů“ byly schváleny valnou hromadou 
konanou dne 22.1.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. František Winter 
    předseda Svazu  


