STANOVY SPOLKU
Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z.s.

Preambule
Vědomi si kulturních, badatelských a včelařských tradic v českých zemích
hlásíme se k odkazu Johanna Gregora Mendela, kněze a opata
Augustiniánského kláštera na Starém Brně, objevitele podstaty dědičnosti
a výtečného včelaře. Cítíme potřebu spojovat síly pokrokových včelařů,
odborníků v oboru a předních institucí do svobodné, pokrokové včelařské
platformy se zaměřením hlavně na výzkum, vývoj, šlechtění, vzdělávání
a expertízy v oboru apidologie. Za účelem naplňování těchto cílů vznikla
společnost, jež ctí krédo "per scientiam ad sapientiam – skrze vědění k
moudrosti".

čl. I
Název sídlo působnost a charakter spolku
1. Název spolku je: „Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z.s.“ zkratka
MSVV, z.s., anglický ekvivalent: Mendel Bee ResearchAssociation, zkratka
MBRA (dále jen „spolek“);
2. Sídlem spolku je Brno, adresa: oddělení včelařství, Ústav zoologie, rybářství,
hydrobiologie a včelařství, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno;
3. Charakter spolku — spolek ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., v platném
znění, v němž se sdružují fyzické a právnické osoby zajímající se o obor
apidologie.
čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je:
1. Podílet se na rozvoji včelařství jako společenskovědního oboru, péče
o zachování a rozvoj populací včely medonosné ochrana životního prostředí,
přírody a krajiny v ČR.
2. V oboru apidologie:

a) zabezpečovat výzkumnou a expertní činnost,
b) vyvíjet nové metody, postupy, aplikace a produkty,
c) vykonávat propagační a vzdělávací činnost,
d) vydávat nebo zajišťovat vydávání odborných časopisů, publikací, literatury,
filmů a využívat digitální média.
3. Zakládat, zřizovat a provozovat pozorovací, pokusná, plemenářská,
výzkumná, chovatelská, výrobní, obchodní, výchovná, vzdělávací a další
zařízení za účelem zkvalitňování a podpory chovu včel, rozvoje ekonomiky
včelaření a zajištění včelařských potřeb, využití a odbytu včelích produktů.
K naplnění tohoto účelu spolku může spolek zakládat právnické osoby dle
platných právních předpisů.

čl. III
Náplň a formy činnosti spolku
1. Náplň činnosti je dána účelem spolku.
2. Hlavním formou dosahování účelu spolku je poskytování obecně prospěšných
činností ve včelařství;
3. Zejména: spolupráce s univerzitami a dalšími právnickými nebo fyzickými
osobami při realizaci cílů spolku, které jsou:
a) podíl na řešení apidologických problémů, a to i prostřednictvím grantů;
b) sledování nejnovějších vědeckých i praktických poznatků souvisejících
s řešenými úkoly;
c) poskytování genetického materiálu dle vnitřních předpisů spolku k dalšímu
ověřování a šlechtění včel;
d) koordinování výzkumu a řízení výzkumných a pokusných stanic;
e) vývoj nových metodik, pracovních postupů nebo produktů v oboru
apidologie;
f) vypracování analýz a odborných posudků pro soukromé i státní instituce,
soudy a podnikatele;
g) poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství v oboru apidologie;
h) účast na domácích i zahraničních odborných akcích (konference,
semináře apod.);
i) organizování odborných kampaní a petičních akcí v souladu s cíli a
účelem spolku;
j) účast při jednáních institucí podílejících se na řízení, organizaci a správě
včelařství v ČR;

k) pořádání odborných sjezdů, výstav, přednášek a jiné pedagogické
činnosti;
l) publikování dosažených výsledků práce: kompilace, monografie, učebnice
apod.
4. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek
vykonávat i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto vedlejších hospodářských
činností spolek používá k podpoře hlavních spolkových činností a k úhradě
nákladů na vlastní správu.
Předmětem vedlejší hospodářské činnosti spolku je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
5. Další formy a konkretizaci činnosti stanovuje sněm spolku.
čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která
souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a usnesení orgánů spolku.
O přijetí za člena rozhodují členové výkonné rady na své časově nejbližší
schůzi nadpoloviční většinou hlasů. Podrobný popis způsobu podání žádosti o
členství a průběh řízení přijetí za člena se stanovuje vnitřními předpisy spolku.
2. Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výkonné radě;
b) rozhodnutím výkonné rady o vyloučení člena;
c) nezaplacením členských příspěvků dle vnitřních přepisů spolku;
d) úmrtím fyzické, resp. zánikem právnické osoby – člena spolku;
e) zánikem spolku.
3. Člen má právo:
a) účastnit se činnosti spolku a jejích orgánů a být o této činnosti informován;
b) účastnit se sněmu, volit orgány spolku a být do nich volen;
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
d) podílet se na stanovování účelu a forem činnosti spolku.
4. Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s účelem spolku;
b) platit členské příspěvky v souladu s vnitřními předpisy spolku;

5. Spolek může na odůvodněný návrh kteréhokoliv člena spolku na nejbližším
sněmu přijmout za svého čestného člena významnou osobnost oboru
apidologie, která se výrazně zasloužila o jeho rozvoj. Čestné členství má
formu "čestný člen" nebo výjimečně "čestný předseda." Člen s čestným
členstvím má práva zúčastnit se veškerých aktivit spolku, ke všem návrhům a
rozhodnutím se vyjadřovat s hlasem poradním. Hlas člena s čestným
členstvím se nezapočítává do výsledku hlasování.
čl. V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) sněm;
b) výkonná rada;
c) předseda;
d) revizor.
čl. VI
Sněm
1. Sněm je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou za 3 roky.
2. Sněm svolává výkonná rada. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna
alespoň polovina členů spolku; není-li při stanoveném začátku jednání
přítomna polovina členů, je po třiceti minutách sněm schopen usnášení při
přítomnosti alespoň 10 členů. Sněm přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí
rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud
tyto stanovy neurčí jinak.
3. Sněm svolá výkonná rada spolku také, požádá-li o to písemně nejméně 1/3
členů spolku, a to ve lhůtě do 90 dnů, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4. Sněm
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny;
b) volí výkonnou radu spolku a revizora;
c) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé
období a revizní zprávu;
d) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
e) stanovuje výši členských příspěvků a zápisného;
f) rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba
souhlasu 2/3 většiny všech členů spolku.
čl. VII
Výkonná rada

1. Výkonná rada spolku je 7 členná, její funkční období jsou tři roky. Ze svého
středu volí předsedu a místopředsedu spolku. Činnost výkonné rady spolku
řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. Zasedání
výkonné rady svolává předseda spolku nejméně 1krát ročně.
2. Výkonná rada řídí spolek v období mezi sněmy. Schůze výkonné rady je volně
přístupná členům spolku.
3. Výkonná rada je usnášeníschopná jen, je-li přítomna nadpoloviční většina
jejích členů.
4. Výkonná rada spolku:
a) na nejbližší schůzi projedná záležitost týkající se chodu spolku, požádá-li o
to člen spolku;
b) volí ze svých členů předsedu spolku;
c) jmenuje ředitele kanceláře spolku;
d) schvaluje přijetí interních řádů a předpisů spolku;
e) zajišťuje řádnou evidenci majetku spolku;
f) navrhuje členské schůzi změnu členských příspěvků;
g) připravuje prostřednictvím kanceláře spolku zprávu o činnosti za minulé
období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh
účelu a další činnosti spolku;
h) přijímá rozhodnutí ve smyslu čl. II bod 3. stanov.
čl. VIII
Předseda
1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek a
jedná jeho jménem.
2. Předseda spolku koordinuje činnost spolku a přijímá rozhodnutí za účelem
řízení spolku a jeho řádné správy.
3. Obvykle plní funkci předsedajícího při zasedání výkonné rady, svolává jí a
koordinuje její činnost.
4. 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. IX
Revizor

1. Revizor spolku kontroluje činnost spolku, především její hospodaření a plnění
rozhodnutí sněmu.
2. Připravuje revizní zprávy a podklady výroční zprávy; tyto předkládá sněmu.
čl. X
Ustavování funkcionářů do orgánů spolku
1. Funkcionáři jsou do orgánů spolku voleni nebo z nich odvoláváni tajným
hlasováním nebo veřejným hlasováním, pokud se tak usnese příslušný orgán.
2. Funkce v orgánech spolku, s výjimkou
pracovněprávním vztahu, jsou dobrovolné.
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3. Volby členů do volených orgánů spolku jsou platné, pokud pro ně hlasovala
více než polovina přítomných.
4. Volební období orgánů spolku všech stupňů je tříleté.
čl. XI
Kooptace členů orgánů spolku a zásady činnosti a jednání orgánů spolku
1. Uvolní-li člen v některém z volených orgánů spolku funkci před skončením
funkčního období, může příslušný orgán doplnit počet svých členů kooptací.
Kooptovaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech zbývajících členů
tohoto orgánu spolku. Takto lze kooptovat nejvýše 3/7 zvolených členů.
Kooptovaný člen má stejná práva a povinnosti jako člen volený.
2. Usnesení orgánů spolku je platné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina
přítomných, není-li stanovami určeno jinak.
3. O usnesení a závěrech z jednání orgánů spolku se rozhoduje veřejným
hlasováním nebo tajným hlasováním, pokud se tak usnese příslušný orgán.
4. Z každého jednání orgánu spolku se pořizuje písemný zápis, jehož součástí je
i případné usnesení.
čl. XII
Zásady hospodaření
1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména:
a) z členských příspěvků,
b) z dědictví a odkazů,
c) z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí,
d) ze státních příspěvků, nadačních grantů a obdobných zdrojů,

e) z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
2. 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.
3. 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.
4. Spolek může uzavírat právní jednání s právnickou nebo fyzickou osobou za
účelem realizace daných úkolů.
5. Spolek může nabývat do svého vlastnictví, správy nebo užívání movitý,
nemovitý majetek a finanční prostředky za účelem řádného naplňování
poslání a cílů spolku.
6. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování účeluspolku v souladu s
formami činnosti podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
7. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídá výkonná
rada.
8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření spolku jsou obsaženy ve vnitřních
předpisech a směrnicích spolku.

čl. XIII
Zrušení a přeměna spolku
1. Svaz může být zrušen usnesením čtyřpětinové většiny všech členů spolku o
dobrovolném zrušení bez právního nástupnictví nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zrušení s bez právního nástupce jmenuje výkonná rada likvidátora.
Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis
jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem jeho
členům.
3. Při zrušení spolku bez právního nástupce likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze
zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí výkonná rada a revizor. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od
okamžiku, kdy výkonná rada a revizor předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání. Vypořádací podíly členů jsou vždy shodné.
5. O fúzi nebo rozdělení spolku rozhoduje výkonná rada jednomyslně.

čl. XIV
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními
předpisy.
2. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího přijetí
sněmem spolku.

Tyto Stanovy byly schváleny sněmem spolku dne 27. května 2017, a nahrazují
v celém rozsahu stanovy ze dne 21. listopadu 2015.

