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Asociace sociálního zemědělství, z.s. 
STANOVY SPOLKU 

 

 
 
 

Preambule: 

 
 

Společný zájmem (vzhledem k  dikci § 214 a § 217 občanského zákoníku) Asociace sociálního zemědělství je sdružovat 
zemědělce, zpracovatele, poradce, zástupce vzdělávání, spotřeb itele, partnery sociálního zemědělství a další subjekty 
činné v sociálních aspektech rozvoje venkova a zemědělství. Sociální zemědělství je souhrnem činností využívajících 
zemědělské zdroje, rostlinné i živočišné, za účelem tvorby adekvátního prostředí pro zdravotně nebo sociálně 

znevýhodněné osoby a širokou veřejnost s cílem poskytovat jim možnost pracovního uplatnění, napomáhat jejich integraci 
do společnosti nebo prostřednictvím vzdělávání a volnočasových aktivit přispávat k  jejich vztahu k venkovu a přírodě. 
Asociace sociálního zemědělství sdružuje všechny aktéry, kteří se podílí na vytváření podmínek umožňujících v rámci 

zemědělského podniku nebo zemědělských činností zapojení osob se specifickými potřebami s cílem zajistit jejich rozvoj a 
podporu a zlepšit jejich b lahobyt. Současně je cílem Asociace podporovat širokou sociální  integraci především ve 
venkovském prostředí, poskytováním příležitostí lidem, kteří k  nim mají z  důvodů nejrůznějšího znevýhodnění ztížený 
přístup. Cílem je pečovat o pestrost života, vytvářet důstojné životní podmínky pro člověka a chovaná zvířata a tím udržet 
zemědělství jako tradiční obor.  
 
 

Článek I 

Název a sídlo spolku 

 

Název spolku zní:  

Asociace sociálního zemědělství, z.s. (dále jen "Asociace"),  

Sídlo spolku: Dvořákova 21, 370 01 České Budějovice  

 

 

Článek II 

Účel spolku 

 

 

Asociace je celostátní nevládní nezisková organizace sdružující fyzické i právnické osoby. Účelem 

Asociace je sdružovat zemědělce, zpracovatele, poradce, zástupce vzdělávání, spotřebitele, 

partnery sociálního zemědělství a další subjekty činné nejen v  sociálních aspektech rozvoje venkova a 

zemědělství. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:  

- Tvorby podmínek pro udržitelný rozvoj zemědělství s hledem na sociální problematiku, zvláště 

ve venkovských oblastech a dalšího šíření myšlenky sociálního zemědělství.  

- Respektu, spoluvytváření a aplikace mezinárodních, národních programů, úmluv a nařízení 

nejen v rámci sociálního zemědělství, ale i dalších relevantních konceptů GREEN CARE, 

Komunitou podporované zemědělství, WWOOF aj., ale také v  oblasti ochrany a udržitelnosti 

krajiny a přírody, lidských práv, solidarity, sociální ekonomiky a vzájemného respektu.  

- Uspokojuje, chrání a hájí zájmy svých členů.  

 

Článek III 

Předmět činnosti  

 
 

1. Asociace vytváří podmínky pro spolupráci zvláště mezi zemědělci a poskytovateli sociálních služeb, 

dále mezi  producenty, zpracovatel i, obchodníky, spotřebiteli a zaměstnavateli cílových skupin 

sociálního zemědělství. 

 

2. Asociace formuluje a obhajuje společenské, odborné, produkční, obchodní a ekonomické zájmy 

svých členů.  
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3. Asociace se podílí na výzkumu a inovacích v  sektoru sociálního zemědělství a příbuzných oborech.  

 

4. Asociace spolupracuje s Ministerstvem zemědělství a dalšími ministerstvy (např. MPSV, MŠMT, MMR) 

při vytváření zákonů, směrnic, certifikaci podniků i výrobků apod. Spolupracuje i s ostatními státními i 

nevládními organizacemi (domácími i zahraničními), právnickými i fyzickými osobami, sponzory a 

nadacemi za účelem realizace cílů Asociace, vyjádřených v preambuli. Tomu jsou podřízeny i činnosti 

asociace.  

 

5. Činnosti Asociace jsou zejména:  

 

 zastupování zájmů členů vůči orgánům státní správy a samosprávy – ministerstvům, 

Parlamentu ČR, odborným a výzkumným organizacím, 

 zastupování zájmů členů v zahraničí a spolupráce se zahraničními subjekty podobného 

zaměření,  

 individuální a skupinová poradenská činnost pro členy a ostatní zájemce o sociální zemědělství 

(SZ), 

 podpora distribuce a propagace SZ a produktů členů Asociace,   

 pořádání odborných seminářů, vzdělávacích, tematických exkurzí, stáží a praxí s tematikou SZ, 

ochrany zájmů spotřebitelů a ochrany přírody a životního prostředí v tuzemsku i zahraničí ,  

 řešení a realizace odborných a výzkumných úkolů a projektů potřebných pro další rozvoj SZ 

v ČR,  

 propagace SZ, zejména formou pořádání osvětových a propagačních akcí a spolupráce 

s médii (public relations). Asociace propaguje na veřejnosti myšlenku SZ a jeho produktů,   

 publikační a vydavatelská činnost včetně vydávání odborných a tematických publikací,  

 výzkumná činnost a podpora rozvoje inovací v  oblasti SZ a příbuzných oborech 

 podpora a realizace regionálních, celostátních i mezinárodních projektů pro rozvoj SZ,  

 podpora a realizace projektů se sociální tematikou s přesahem do zemědělství, 

 podpora a realizace dobrovolnických a komunitních projektů ve spojení se zemědělstvím,   

 kontrola dodržování směrnic SZ v členských podnicích a podpora rozvoje systému kontroly a 

certifikace SZ, 

 podpora zemědělců a dalších neziskových organizací, které pečují o sociální integraci na 

základě zemědělských činností ve venkovském prostředí,  

 podpora rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství jako např. cestovního ruchu, venkovské 

turistiky, agroturistiky a ekoagroturistiky včetně realizace potřebných marketingových a PR 

kampaní.  

 

6. Na realizaci těchto úkolů Asociace se podílejí členové, funkcionáři a zaměstnanci Asociace 

společně s externími spolupracovníky   

 

 

Článek IV 

Členství, práva a povinnosti členů 

 

a) Formy členství 

 
 

1. řádné členství  

 

a) individuální – fyzické a právnické osoby  

b) kolektivní – právnické osoby  

 

Řádní členové platí členské příspěvky podle příspěvkového řádu, mají hlasovací právo, mohou volit a 

mohou být voleni do orgánů Asociace.  

 

2. čestné členství  
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Čestnými členy mohou být jmenovány významné osobnosti, k teré se zasloužily o rozvoj SZ v ČR. Čestní 

členové neplatí členské příspěvky, nemohou být voleni do orgánů Asociace, mohou volit a mají 

hlasovací právo.  

 

3. členství v odborné sekci  

 

V případě rozhodnutí valné hromady mohou být zřizovány odborné sekce. Členy odborných sekcí 

mohou být fyzické i právnické osoby, hlasují prostřednictvím delegátů a nemohou být voleni do 

orgánů Asociace.  

 

 

b) Vznik členství 

 

 

1. Členem Asociace může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která se aktivně podílí na 

rozvoji SZ v ČR a souhlasí s cíli a stanovami spolku.  

 

2. Fyzická osoba se může stát členem Asociace, je-li starší 15-ti let (do 18-ti let je nutný souhlas 

zákonného zástupce) bez  rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, rasy a smýšlení.  

 

3. Členství v Asociaci vzniká podáním písemné přihlášky do Asociace a zaplacením členského 

příspěvku na daný rok a schválením rady Asociace a přijetí za jejího člena.  

O přihlášce rozhodne předseda nebo jím pověřená osoba do 30 dnů od okamžiku doručení přihlášky 

po schválení Radou Asociace. 

 

 

c) Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen Asociace má právo  

 
a) účastnit se jednání a akcí Asociace,  

b) předkládat návrhy, podněty a vznášet připomínky k činnosti Asociace,  

c) podílet se na činnosti a řízení Asociace, zejména volit jeho orgány a být do nich volen,  

d) být informován o činnosti Asociace a jeho finanční situaci.  

 

2. Člen Asociace má povinnost  

 

a) podílet se podle svých možností na prosazení základních myšlenek a principů sociálního 

zemědělství a jeho realizaci v praxi,  

b) poskytovat řádné a objektivní informace a podklady pro poradenskou službu Asociace stejně jako 

pro nezávislou kontrolu SZ a certifikaci produktů SZ,  

d) řádně a pravidelně přispívat určenými prostředky (formou členských příspěvků – výši stanovuje 

valná hromada) na činnost Asociace,  

e) informovat vedení Asociace o všech skutečnostech, které by mohly poškodit zájmy SZ, Asociace 

nebo jeho členů,  

f) aktivně naplňovat ustanovení stanov Asociace a usnesení valných hromad. 

g) včas oznamovat změny v  údajích (bydliště či sídlo, kontaktní mailová adresa atd.) zapsaných členů 

v seznamu členů.  

 

 

d) Hlasovací právo 
 

 

Každý řádný i čestný člen má rovné hlasovací právo – každý člen má jeden hlas.  
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e) Pozastavení členství 

 

 

V případě nesplnění členských povinností, neplacení členských příspěvků, nerespektování platných 

stanov Asociace či jednání proti zájmům Asociace nebo proti principům SZ, může být na základě 

rozhodnutí rady Asociace členství člena Asociace. Až do vyřešení daného problému nebo do 

rozhodnutí valné hromady o vyloučení nepožívá tento člen členská práva.   

 

 

f) Ukončení členství 

 

1. Členství zaniká:  

 

a) na základě vlastní žádosti člena písemným oznámením radě Asociace,  

b) zánikem člena – právnické osoby,  

c) úmrtím  

d) vyloučením,  

e) zánikem Asociace.  

 

2. Důvodem vyloučení je zejména závažné porušení stanov Asociace nebo principů sociálního 

zemědělství, které je nepřijatelné pro další setrvání člena v  Asociaci.  

 

3. Za závažné porušení stanov Asociace je považováno:  

 

a) neodstranění nedostatků, pro které bylo pozastaveno členství v Asociaci,  

b) závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce v  Asociaci,  

c) jednání proti principům SZ nebo proti zájmům Asociace,  

d) ohrožení nebo porušení dobré pověsti Asociace.  

 

4. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen Asociace s uvedením důvodů a skutečností, o které 

svůj návrh opírá.  

 
5. O vyloučení rozhoduje Valná hromada Asociace. Vyloučení musí být členovi oznámeno písemně 

s uvedením důvodů. Člen, o jehož vyloučení se jedná, musí být přizván na jednání Valné hromady 

Asociace o vyloučení. Člen má právo ve smyslu § 241 občanského zákoníku, tj. do 15 dnů navrhnout, 

aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala kontrolní komise.  

 

6. Člen, kterému zaniklo členství vystoupením nebo vyloučením, nemá právo na vrácen í členských 

příspěvků a ani žádný nárok na majetek Asociace. Neprovádí se s ním žádné majetkové vypořádání.  

 

7. Člen, jehož členství zaniklo, může být znovu přijat, splní -li předpoklady pro vznik členství.  

 

8. Právo člena na soudní ochranu není tímto dotčeno.  

 

 

g) Evidence členů 

 
 

1. Asociace vede evidenci členů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a 

o změně některých zákonů v  platném znění. Za vedení evidence odpovídá pověřený pracovník 

Asociace.  

 

2. Evidence je vedena formou databáze v souladu s nařízením 2016/679, obecným nařízením EU o 

ochraně osobních údajů (GDPR).  

 

3. Evidence musí obsahovat zejména:  



5 
 

a) jméno a příjmení člena, datum narození a emailovou adresu, je-li fyzickou osobou, název člena, 

identifikační číslo a údaje o osobě, která je oprávněna vůči Asociaci jednat (zmocněnec), je-li 

právnickou osobou,  

b) bydliště a trvalou poštovní adresu člena, je-li fyzickou osobou, a sídlo a poštovní adresu člena, je-li 

právnickou osobou, pokud se nejedná o statutárního zástupce právnické osoby, zakládá se do 

evidence i příslušná plná moc zmocněnce, 

c) den vzniku členství,  

d) den a důvod pozastavení členství, bylo-li pozastaveno,  

e) den a právní důvod zániku členství, pokud zaniklo .  

 

4. Evidence obsahuje osobní údaje, které Asociace zpracovává a uchovává v  souladu s nařízením 

2016/679, obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). 

5. Evidence je na požádání přístupná členům Asociace.  

6. Evidence členů Asociace je neveřejná. Je přístupná pouze členům Asociace v  místě jejího sídla. 

Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda Asociace nebo jím pověřený člen Rady nebo 

profesionální aparát při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně zapsaných údajů.   

 

 

Článek V 

Hospodaření Asociace 

 

 

1. Asociace odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 

 

2. Členové Asociace za závazky Spolku neručí. 

 

3. Příjmy Asociace tvoří zejména:  

a) členské příspěvky sloužící k úhradě nákladů spojených s činností Asociace. Výši členských příspěvků 

navrhuje rada Asociace a jsou schvalovány valnou hromadou,  

b) dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob z tuzemska i ze zahraničí,  

c) dary, 

d) dědictví a odkazy, 

c) výnosy z vlastní činnosti Asociace.  

 

4. Výdaje Asociace tvoří zejména:  

a) náklady na plánované akce a činnost Asociace v souladu se stanovami,  

b) náklady na režie orgánů Asociace,  

c) mzdy a ostatní osobní výdaje,  

  

5. Cílem Asociace není vytvářet zisk, nýbrž získané finanční prostředky použít na prosazování cílů SZ.  

 

6. Finanční hospodaření i nakládání s ostatním  majetkem Asociace nejméně jedenkrát ročně 

kontroluje kontrolní komise, která o výsledku informuje radu a na valné hromadě předkládá členské 

základně kontrolní zprávu.  

 

 

Článek VI 

Orgány Asociace 

 
 

1. Orgány asociace jsou:  

a) Valná hromada,  
b) Rada Asociace,  

c) Kontrolní komise.  

 

2. Statutárním orgánem Asociace je Rada Asociace.  
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Článek VII 

Valná hromada Asociace 

 
 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace.  

2. Schvaluje změny Stanov Asociace navržené Radou Asociace. 

 

3. Jednání valné hromady se může zúčastnit každý člen Asociace, a to buď osobně, nebo 

prostřednictvím jiného člena, kterého písemně zmocní. Každý člen Asociace má jeden hlas, s výjimkou 

členů odborných sekcí, kteří hlasují prostřednictvím delegátů (viz článek IV. Stanov).  

 

4. Valná hromada se schází minimálně jednou ročně. Požádá-li alespoň jedna třetina členské 

základny o svolání mimořádné Valné hromady, svolá tuto rada Asociace a to do dvou měsíců ode 

dne doručení písemného požadavku do sídla Asociace.  

 

5. Valnou hromadu svolává rada Asociace nejméně jeden měsíc před stanoveným dnem jejího 

konání. Členové Asociace oznámí nejméně 14 dnů přede dnem konání Valné hromady radě 

Asociace, zda se Valné hromady účastní osobně nebo prostřednictvím uvedeného jimi zmocněného 

člena.  

 

6. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové osobně nebo prostřednictvím zástupců 

v počtu vyšším než 50% členů Asociace registrovaných ke dni konání valné hromady.  

 

7. Není-li Valná hromada usnášeníschopná do 30 minut od doby uvedené na pozvánce jako počátek 

valné hromady, zahájí se po uplynutí této doby náhradní Valná hromada, jednající s nezměněným 

pořadem jednání. Ta je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných či zastoupených 

nadpoloviční většinou platných hlasů.  

 

8. Svolání Valné hromady, průběh jednání a usnášení upravuje jednací řád Valné hromady.  

 

9. O jednání Valné hromady je pořizován zápis, který podepisují dva ověřovatelé – členové Asociace. 

Na závěr Valné hromady je formulováno usnesení, o jehož platnosti účastníci Valné hromady hlasují.  

 

10. Valné hromadě zejména přísluší:  

a) volit členy orgánů Rady Asociace a Kontrolní komise,  

b) schvalovat základní vnitřní předpisy Asociace (organizační řád, jednací řád Valné hromady, 

volební řád, pravidla pro placení členských příspěvků a jejich v ýši),  

c) schvalovat plán práce Asociace a její rozpočet  

d) projednávat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření Asociace a jejích orgánů,  

e) přezkoumávat činnost Rady Asociace a Kontrolní komise.   

 

 

Článek VIII 

Rada Asociace 

 
 

1. Rada Asociace je kolektivním statutárním orgánem Asociace.  

 

2. Rada Asociace řídí Asociaci mezi jednáními Valné hromady.  

 

3. Rada Asociace má 3 členy.  

 

4. Jednáním Rady Asociace je pověřen předseda Rady Asociace sám, jinak 2 členové Rady 

Asociace.  

 

5. Funkční období členů Rady Asociace je tříleté.  
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6. Radu Asociace tvoří vždy minimálně dva zakládající členové Asociace voleni přímo volební Valnou 

hromadou Asociace.  

 
7. Členem Rady Asociace nemůže být člen Kontrolní komise.  

 

8. Rada volí ze svého středu předsedu Asociace. Funkční období předsedy Asociace je shodné 

s funkčním obdobím rady Asociace.  

 

9. Zasedání Rady Asociace se koná dle potřeby. Jednání Rady Asociace se může zúčastnit kterýkoliv 

člen Asociace, nemá však právo hlasovat. Z jednání Rady je pořizován zápis, který ověřují dva 

předem určení ověřovatelé.  

 

10. Rada Asociace zejména:  

a) navrhuje plán práce Asociace i její rozpočet,  

b) schvaluje roční účetní závěrku Asociace,  

c) svolává valnou hromadu, 

d) navrhuje změnu Stanov,  

e) vydává potřebné vnitřní směrnice Asociace, nestanoví-li tyto stanovy jinak,   

f) navrhuje výši členských příspěvků,  

g) uděluje souhlas k prodeji či zastavení nemovitého majetku Asociace nebo s jeho pronájmem na 

dobu delší než jeden rok,  

h) uděluje souhlas k prodeji, zastavení nebo pronájmu movitého majetku Asociace, jehož cena je vyšší 

než 500.000,- Kč na dobu delší než jeden rok,  

i) rozhoduje o zřízení poradních orgánů Asociace,  

j) archivuje veškeré zápisy ze zasedání valné hromady a rady a podklady k  nim. 

 

11. Rada Asociace je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Člen Rady 

může pro jednání Rady Asociace zmocnit jiného člena Rady Asociace, aby ho zastoupil. Rada 

Asociace rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas  

předsedy Rady Asociace, v jeho nepřítomnosti pověřeného člena Rady Asociace.  

 

12. Při hlasování má každý člen Rady Asociace jeden hlas.  

 

13. V případě nutnosti může Rada Asociace jednat per rollam (korespondenčně) s výjimkou 

rozhodování o rozpočtu Asociace a o roční uzávěrce.   

 

14. Rozhodování per rollam se provádí v období mezi jednáními Rady emailem, případě doporučené 

listovní zásilky jednotlivým členům Rady. Rozhodnutí per rollam nabývá platnosti kladným vyjádřením 

posledního člena Rady, kterým bylo dosaženo potřebné většiny, a podpisem předsedy nebo 

pověřeného člena rady.  

 

15. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, mezi zasedáními rady Asociace rozhoduje o zásadních otázkách 

souvisejících s činností a financováním Asociace její předseda. Pokud je předseda nepřítomen, 

zastupuje jej pověřený člen Rady Asociace. O svých rozhodnutích informuje předseda či pověřený 

člen Rady Asociace Radu Asociace na jejím nejbližším zasedání.  

 

16. Členům Rady Asociace může být přiznána rozhodnutím Valné hromady Asociace odměna 

v závislosti na rozsahu činností v radě Asociace.  

 

17. Tímto článkem není dotčen postup podle kogentních ustanovení občanského zákoníku upravující 

zrušení a likvidaci spolku. 
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Článek IX 

Kontrolní komise 

 

 

1. Kontrolní komise nejméně jedenkrát ročně kontroluje hospodaření Asociace a předkládá Valné 

hromadě kontrolní zprávu, která je součástí výroční zprávy Asociace.  

 

2. Komise je tříčlenná, její členové jsou voleni Valnou hromadou a jejich funkční období je tříleté. 

Členové Kontrolní komise jsou voleni vždy v mezidobí volby Rady Asociace.  

 

Článek X 

Profesionální aparát 

 
 

1. Pokud vyvstane potřeba zajišťovat administrativní a provozní činnost Asociace pomocí 

profesionálního aparátu, bude činnost a financování tohoto aparátu upraveno zvláštním předp isem, 

který stanoví Rada Asociace.  

 

Článek XI 

Jednání Asociace navenek 

 
 

1.Ve věcech s majetkovým závazkem Asociace do 100.000,- Kč jedná navenek jménem Asociace 

předseda, případně 2 členové Rady Asociace.  

 

2. Ve věcech s majetkovým závazkem Asociace od 100.000,- do 500.000,- Kč jednají navenek 

předseda a alespoň jeden člen Rady Asociace společně.  

 

3. Ve věcech s majetkovým závazkem asociace nad 500.000,- Kč, jakož i v právních jednáních, 

kterými dochází k nabytí, zcizení či zat ížení nemovitostí, jednají všichni členové rady společně.   

 

4. Ve věcech běžných jedná v rámci stanovené pravomoci profesionální aparát dle článku X.  

 

5. Při podepisování se podpis připojí k napsanému nebo vytištěnému názvu Asociace.  

 

Článek XII 

Zánik Asociace 

 
 

1. Asociace může být rozpuštěna pouze rozhodnutím valné hromady.  

 

2. V případě zániku Asociace bude provedeno vypořádání majetku. Zůstatek bude převeden na jiný 

neziskový subjekt, který je založen ke stejným nebo obdobným účelům  podle rozhodnutí Valné 

hromady.  

 

Článek XIII 

Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Stanovy Asociace jsou závazné pro všechny členy Asociace, orgány Asociace pro jednotlivé 

organizační jednotky.  

2. Znění těchto stanov je účinné od zápisu do spolkového rejstříku.  

3. Prvními členy Rady Asociace byli zvoleni: doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D., Jiří Netík a Ing. Jaroslav 

Bernas. 

4. Prvními členy kontrolní komise byli zvoleni: Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Eliška Hudcová a Ing. 

Antonín Nekvinda.   
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