Stanovy
„Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí z.s.“
Část I. Základní ustanovení
§1
Název a charakteristika
1. Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. (VS MBO) je zapsaným spolkem.
2. Sdružuje na demokratických principech fyzické a právnické osoby zabývající se
chovem včel a včelařstvím, včelařské kroužky a kluby, případně školy, včelařské
odborníky a učitele včelařství.
3. Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. je nástupnickou organizací, která
navazuje a hlásí se k odkazu našich předchůdců, kteří založili včelařský spolek se
stejným názvem roku 1912. Navazuje tak na slavnou tradici včelaření v Mladé
Boleslavi a okolí. S hrdostí se hlásí ke všemu, co v historii pozvedlo práci tohoto
spolku a ke všem úspěchům našich včelařských předků.
4. Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. se podle Občanského zákoníku,
považuje za hlavní spolek (dále spolek) podle ust. §3045 zákona 89/2012 Sb.
v platném znění, hájí zájmy svých členů v souladu s právními předpisy.
§2
Sídlo a působnost
1. Sídlem je ulice 17. listopadu čp. 1197, 29301 Mladá Boleslav
2. Působnost spolku je především na území regionu Mladoboleslavska a jeho okolí.
3. Ustanovení o symbolech VS MBO upravuje vnitřní prováděcí předpis.
§3
Předmět hlavní činnosti
Hlavním předmětem spolkové činnosti a posláním je sdružovat na dobrovolných a
demokratických principech zájemce o chov včely medonosné a včelaření, zajišťovat a
vytvářet předpoklady pro odborný a všestranný rozvoj jeho členů a včelařství, směřující
k dosahování obecného blaha.
Těmito činnostmi se rozumí zejména:
1) Ochrana včelstev a oboru včelaření jako kulturního dědictví a aktivní péče o toto
dědictví.
2) Propagování vztahů a lásky k přírodě a včelám a včelařství v ČR.
3) Ochrana a smysluplná tvorba životního prostředí.
4) Péče o odborný růst svých členů.
5) Zajišťovat a organizovat pro členy chov kvalitních, genetických materiálů včelstev
vhodných pro danou oblast.
6) Zajišťování a pomoc členům při vybavování a organizaci jejich včelařských provozů.
7) Zavádění nových pokrokových a vědeckých poznatků a výzkumu do včelařské praxe.
8) Aktivní práce s dětmi a mládeží a se všemi zájemci o včelaření, školami všech typů.
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9) Péče o zlepšování včelí pastvy.
10) Aktivní spolupráce s orgány veterinární správy, výzkumnými a vědeckými institucemi
při odhalování a zvládání včelích chorob a nákaz včel.
11) Spolupráce se zemědělskými podniky k zajištění opylovací činnosti a ochrany včelstev
před otravami prostředky, jež se v zemědělství používají k zajištění produkce potravin.
12) Aktivní spolupráce s orgány státní a místní samosprávy ve smyslu zákonů ČR a EU a
potřeb členů VS MBO.
13) Vytváření podmínek pro vstup do zájmových sdružení, je-li to zájmem členů VS
MBO.
14) Spolupráce na základě rovnoprávnosti se všemi ostatními včelařskými spolky a
organizacemi.
15) Dávat návrhy a podněty a připomínky k veřejně-právním návrhům orgánů státní
správy a místní samosprávy dotýkající se oboru včelařství.
Část II. Členství, orgány, organizační struktura VS MBO
§4
Člen, členství
1. Členství ve VS MBO je dobrovolné a nemůže být k němu nikdo nucen.
2. Člen a zajištění jeho potřeb a zájmů ve vazbě na zajištění obecného blaha je hlavním
stavebním kamenem VS MBO.
3. Členem se může stát každý občan, organizace, škola, instituce mající své sídlo nebo
vztah k regionu a uznává poslání VS MBO.
4. Členství vzniká podáním přihlášky ke vstupu a schválením výborem VS MBO.
5. Členství musí být potvrzeno na nejbližší členské schůzi nebo valné hromadě.
6. Členství zaniká vystoupením, přestoupením, úmrtím, zánikem (např. kroužku),
vyloučením nebo nezaplacení členského příspěvků člena.
7. Při zániku členství nevzniká členovi nárok na podíl z majetku VS MBO.
1. Práva členů
a) Být volen do orgánů VS MBO po dovršení 18 let podle volebního řádu
b) Být kooptován do orgánů VS MBO a projektů jichž se VS MBO účastní
c) volit orgány VS MBO dle volebního řádu
d) Účastnit se členských schůzí, valné hromady s hlasem rozhodujícím.
e) Každý člen a včelařský důvěrník, požádá-li o to předem, může být přítomen
jednání výboru VS MBO a to s hlasem poradním, požádá-li o to předem.
f) Účastnit se odborných, kulturních i společenských akcí, pořádaných VS MBO.
g) Zúčastnit se odborných včelařských kurzů a získat certifikát o jeho absolvování,
pokud tento bude udělován.
h) Využívat všech výhod, které členství ve VS MBO poskytuje.
i) Být účastníkem řízení v rámci VS MBO.
j) Obracet se s dotazy, návrhy a připomínkami na výbor, členskou schůzi, valnou
hromadu VS MBO.
2. Povinnosti členů
a) Dodržovat usnesení valné hromady, členské schůze, výboru
VS MBO, především v oblasti zootechniky, vzdělávání, organizace chovu a
zdravotního stavu včelstev.
b) Dodržovat zákony a nařízení orgánů státní správy a místní samosprávy.
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c) Pověřeným členům výboru VS MBO umožnit vstup do prostor, kde včely chová a
která ke včelaření používá.
d) Vystupovat vůči třetím osobám ve shodě s posláním VS MBO.
e) Spolupracovat s včelařskými důvěrníky, komisemi a výborem VS MBO
především ve věcech zdravotního stavu, evidence a zootechniky včelstev a
osobního vzdělávání.
f) Včas platit členské příspěvky.
§5
Orgány a organizační struktura VS MBO
1. Místní včelařský důvěrník
a) Je volen valnou hromadou (VH) nebo členskou schůzí (ČS) na návrh výboru nebo
předsedy VS MBO.
b) Zajišťuje poslání VS MBO a úkoly dané mu ČS, VH, výborem v dané oblasti
(zpravidla obec, několik obcí).
2. Odborné komise, odborní referenti
a) Mohou být zřizovány jako poradní odborné orgány na návrh výboru.
b) Jejich zaměření a složení schvaluje členská schůze, valná hromada.
3. Předseda VS MBO:
a) Je volen výborem VS MBO na volební valné hromadě.
b) Zastupuje navenek VS MBO.
c) Jeho funkce spočívá v jednání za VS MBO, v tvorbě a prosazování vizí VS MBO.
ve smyslu jeho poslání a naplňování úkolů daných usnesením VH a ČS VS MBO.
d) Řídí činnost a organizuje činnost výboru, členské schůze a valné hromady VS
MBO
4. Výbor VS MBO
a) Výbor je statutárním orgánem VS MBO.
b) Výbor je volen na volební valné hromadě na 4 roky.
c) Výbor volí po svém zvolení předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka,
případně další odborné referenty.
d) Členem výboru jsou vždy: předseda, jednatel, místopředseda, pokladník, předseda
kontrolní a revizní komise.
e) Výbor hlasuje prostou většinou hlasů z přítomných.
f) Je odpovědný členské schůzi a valné hromadě.
g) Je odpovědný za hospodaření s majetkem VS MBO.
h) Řídí činnost VS MBO mezi členskými schůzemi v souladu s posláním VS MBO.
i) Koordinuje a řídí činnost včelařských důvěrníků nebo kroužků.
j) Navrhuje ČS včelařské důvěrníky a členy komisí.
k) Rozhoduje o přijetí člena.
l) Vede evidenci členů VS MBO.
m) Podává návrh na vyloučení člena z VS MBO, k vyloučení člena je třeba vždy
potvrzení členskou schůzí, valnou hromadou.
n) Rozhoduje v důležitých věcech pro členy a VS MBO mezi členskými schůzemi,
uzavírá smlouvy o spolupráci, navrhuje případné příspěvky do společných
organizací, jako jsou různé včelařské asociace apod.
o) Navrhuje ČS nákupy majetku spojeného s činností a ve prospěch členů VS MBO.
p) Zpracovává a podává zprávu o činnosti a hospodaření členské schůzi.
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q) Zpracovává a předkládá rozpočet VS MBO k projednání a schválení členské
schůzi.
r) Navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků.
s) Jmenuje včelařské odborníky v oblasti včelaření.
t) Spolupracuje s veterinárními orgány státní správy a místní samosprávy.
u) V oblasti vzdělávání spolupracuje a organizuje spolupráci se školami všech typů.
v) Výbor může pověřit dalšího člena výboru k zastupování v jiných včelařských
organizacích. Toto pověření musí být potvrzeno členskou schůzí.
w) Schůzi svolává a řídí předseda nebo pověřený člen výboru.
x) Schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů výboru.
y) Neodkladné záležitosti, které přísluší výboru, může vyřídit předseda spolu
s jednatelem nebo místopředsedou.
z) V období nepřítomnosti předsedy nebo z pověření má tyto pravomoci
místopředseda.
5. Členská schůze (ČS)
a) ČS svolává výbor podle potřeb VS MBO. Výbor je povinen svolat ČS, požádá-li o
to 1/3 členů VS MBO písemnou formou do rukou předsedy, jednatele nebo
předsedy kontrolní a revizní komise (KRK).
b) Členská schůze je schopná se usnášet, sejde-li se alespoň ½ členů VS MBO.
c) V případě, kdy není přítomna ½ členů, je schůze usnášení se schopná tehdy, sejdeli se po uplynutí 30 minut od zahájení alespoň ¼ členů VS MBO.
d) Svolání ČS musí být členům oznámeno výborem alespoň 5 dnů předem.
e) Projednává a schvaluje návrhy a zprávy o činnosti výboru VS MBO.
f) Je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena výborem VS MBO.
g) Potvrzuje přijetí či vyloučení člena VS MBO.
h) Členskou schůzi řídí předseda, místopředseda, pověřený člen výboru VS MBO.
i) Projednává a schvaluje průběžné zprávy o činnosti výboru VS MBO.
j) Rozhoduje o nákupu a prodeji majetku VS MBO.
6. Valná hromada (VH):
a) Je nejvyšším orgánem VS MBO .
b) Je svolávána 1x ročně.
c) Provádí výklad a úpravy stanov VS MBO.
d) Projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti.
e) Projednává a schvaluje zprávu o hospodaření VS MBO.
f) Projednává zprávu kontrolní a revizní komise.
g) Schvaluje usnesení členské schůze, které byly přijímány v průběhu běžného roku.
h) Projednává a schvaluje plán práce a rozpočet VS MBO na běžný rok.
i) Volí a odvolává členy výboru a kontrolní a revizní komise, místní včelařské
důvěrníky, čestné členy výboru včelařského spolku.
j) Schvaluje členské příspěvky, registrační příspěvky na běžný rok nebo volební období.
k) Schvaluje odměny pro členy výboru VS MBO.
l) Rozhoduje o zániku VS MBO.
m) Volební valná hromada se svolává 1x za 4 roky.
n) Valná hromada je schopná se usnášet, sejde-li se alespoň ½ členů VS MBO.
o) V případě, kdy není přítomna ½ členů, je valná hromada usnášení se schopná tehdy,
sejde-li se po uplynutí 30 minut od zahájení alespoň ¼ členů VS MBO.

4

7. Kontrolní a revizní komise (KRK):
a) Je kontrolním a revizní orgánem VS MBO.
b) Je volena volební valnou hromadou na 4 roky.
c) Ze svého středu volí předsedu.
d) Sleduje a kontroluje činnost VS MBO na všech úsecích.
e) Předkládá ČS návrhy na opatření z výsledků kontrol a revizí.
f) Je odpovědná valné hromadě.
g) Předseda KRK je členem výboru s hlasem rozhodujícím, pověřený člen KRK má
právo účastnit se schůzí výboru s hlasem poradním.
Část III. Financování
Zdroje, ze kterých VS MBO uskutečňuje své hospodaření jsou:
a) Řádné a mimořádné příspěvky členů. Jejich výši schvaluje na dané období valná
hromada nebo členská schůze.
b) Výnosy z majetku, majetkových práv, kapitálových vkladů, úroků.
c) Dotace poskytnuté orgány státu ČR a EU.
d) Dary členů, fyzických osob i podnikatelských subjektů a ostatních společenských
subjektů.
e) Příjmy z činností při naplňování poslání VS MBO
Finanční operace, převodní příkazy musí být vždy odsouhlaseny předsedou a alespoň
jedním člen výboru VS MBO, který má podpisové právo.

Část IV. Zásady vnitřní demokracie Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a
okolí z.s.
.
1. Kumulace funkcí je nepřípustná u předsedy, místopředsedy, jednatele a pokladníka (např.
předseda nemůže vykonávat funkci pokladníka, ale smí být chovatelským referentem).
2. Volební období je 4 roky.
3. Rozhodnutí výboru, členské schůze, valné hromady je platné, hlasuje-li pro něj
nadpoloviční většina přítomných členů.
4. Místní včelařští důvěrníci se mohou zúčastňovat schůzek výboru kdykoliv o to požádají
nebo jsou-li pozváni.
5. Člen VS MBO se může zúčastnit schůze výboru VS MBO vždy, požádá-li o to písemně
předsedu minimálně týden před jejím konáním nebo je-li pozván.
6. K podpisům smluv, roční účetní závěrky, daňového přiznání apod. je vždy třeba dvou
podpisů členů statutárního orgánu, přičemž jeden musí být buď předseda, místopředseda
nebo jednatel VS MBO.
V Mladé Boleslavi dne 17.10.2015

Ing. Leoš Dvorský v.r.
předseda

Mgr. Jitka Šturmová v.r.
jednatelka
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Ing. Jiří Šturma v.r.
místopředseda

