ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s.
Stanovy zapsaného spolku
Článek I.
Název zapsaného spolku a jeho sídlo
1) Název spolku zní: ZERA - Zemědělská a ekologická
agentura, z.s. (dále jen "agentura")

regionální

2) Sídlo: Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Článek II.
Účel agentury
Agentura je regionální spolek, nevládního neziskového charakteru,
který sdružuje fyzické osoby - za účelem vytváření podmínek pro
enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu a dále pro poradenskou,
a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci
trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

„The agency is a regional association, of non-governmental and
non-profit character which unites physical persons togehter –
in order to create the conditions for environmental education,
enlightenment and awareness, as well as for consulting and
coordinating activities by programs implementation within the
Sustainable Rural Development and land use by a farmer.“
Článek III.
Druhy činností užitečných pro veřejnost
Agentura poskytuje tyto druhy činností užitečných pro veřejnost:
1) Řešení odborných problémů, spojených s plněním účelu agentury
uvedeném v čl. II.
2) Zemědělská odborná činnost, projektování, poradenství a výzkum.
Projekční činnost při realizaci programu a opatření v oblasti
zemědělství, ekologie a rozvoje venkova.
3) Spolupráce při vytváření regionálních koncepcí směřujících k
využití krajiny a zajišťujících trvale udržitelný rozvoj regionu.
Spolupráce s organizacemi sdružujícími zemědělce a pracoviště
příbuzná, zabývající se ochranou životního prostředí, dále s
Vysokými školami, výzkumnými pracovišti zabývajícími se zemědělstvím
a ochranou životního prostředí, státní správou ale i s jinými
organizacemi, včetně nevládních.
Spolupráce s institucemi zabývajícími se identifikací strukturálních
potřeb regionu.
4) Činnost
zemědělství
venkova,

výchovná, vzdělávací a osvětová v oblasti ekologie,
a odpadového hospodářství
jako takové a rozvoje

5) Propagace ochrany a tvorby krajiny, ochrany životního prostředí a
ekologického zemědělství.
6) Publikační a vydavatelská činnosti.
7) Zabezpečování právního poradenství v oblasti českých zemědělských
norem a příslušných norem EU v oblasti ekologie,
8) Servis při vytváření systému likvidace organických odpadů.
9) Regionální certifikace - kompletní
regionálním původu vybraných výrobků.

vyřizování

osvědčení

o

10) Certifikace osob v oblasti odpadů a zemědělství.
11) Certifikace výrobků.
12) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a
posudků.
13) Výzkum
a vývoj v oblasti přírodních a technických věc nebo
společenských věd.
14) Testování, měření, analýzy a kontroly.
15) Překladatelská a tlumočnická činnost.
16)
Provozování
kulturních,
kulturněvzdělávacích,
zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav,
přehlídek, prodejních a odborných akcí.

zábavních
veletrhů,

K zajištění svého poslání, popsaného v tomto článku, provozuje
spolek samostatnou hospodářskou činnost a za tímto účelem může
zřizovat svá hospodářská účelová zařízení, o kterých je spolek
povinen vést oddělenou evidenci.

Článek IV.
Členství, práva a povinnosti členů
Formy členství
1) Řádné členství:
Členem agentury může být fyzická osoba, která prokáže svoji
způsobilost pro naplňování účelu agentury a jejího předmětu
činnosti. Řádný člen platí členské příspěvky, pokud o jejich výši a
placení rozhodne valná hromada. Řádný člen má hlasovací právo a může
být volen do orgánů agentury.
2) Čestné členství:
Čestnými členy může být jmenována významná osobnost, která se
zasloužila o rozvoj a stabilizaci trvale udržitelného života na
venkově a která cílevědomě prosazuje zásady s tím spojené.
Čestný člen neplatí členské příspěvky, nemůže být volen do orgánů
agentury, ale může volit a má hlasovací právo.

Vznik řádného členství:
1) Členem agentury se může stát fyzická osoba, která prokáže svoji
způsobilost, to znamená že má ukončené vysokoškolské vzdělání a
minimálně deset let praxe potřebné pro naplňování článku II a článku
III stanov.
2) Členství v agentuře vzniká na základě podání písemné žádosti o
členství a po schválení vedením agentury.
Součástí přihlášky je doklad o dosaženém vzdělání a přehled o
dosavadní praxi.
Práva o povinnosti členů
1) Člen agentury má právo:
a) účastnit se jednání a akcí agentury.
b) Předkládat návrhy, podněty a vznášet připomínky k činnosti
agentury.
c) Podílet se na činnosti a řízení agentury, zejména volit její
orgány a být do nich volen.
d) Být informován o činnosti agentury a její finanční situaci.
2) Člen agentury má povinnost:
a) Naplňovat účel a předmět činnosti agentury.
b) Řídit se závaznými závěry, které vzejdou z jednání vedení
agentury.
c) Poskytovat koncepční poradenství ve své odborné specializaci.
d) Přispívat určenými prostředky formou členských příspěvků řádně a
pravidelně na činnost agentury.
e) Informovat vedení agentury o všech skutečnostech, které by mohly
poškodit zájmy agentury.
f) Řádně plnit své osobní závazky dohodnuté s vedením agentury.
g) Aktivně naplňovat ustanovení stanov a usnesení valných hromad.
Ukončení členství
1) Členství zaniká:
a) Na základě vlastní žádosti člena písemným oznámením vedení
agentury, přičemž nebudou vráceny členské příspěvky.
b) Vyloučením člena, přičemž nebudou vráceny členské příspěvky.
Důvodem vyloučení je zejména závažné porušení stanov agentury, které
je nepřijatelné pro další setrvání člena v agentuře.
c) Úmrtí člena.
d) Zánikem agentury.
2) Za závažné porušení stanov agentury je považováno:
a) Porušení právních povinností při výkonu agentury.
b) Ohrožení dobré pověsti agentury.
c) Neplnění závazků členem dle uzavřené dohody nebo smlouvy.
d) nedodržení formy, způsobu a termínů závazků člena vyplývajících z
realizace projektů agentury.
3) Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen agentury s uvedením
důvodů a skutečností, o které svůj návrh opírá.
4) S návrhem o vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká,
seznámen nejméně 15 dnů před jednáním valné hromady o jeho
vyloučení. Člen má právo se k návrhu vyjádřit, navrhovat důkazy a
žádat vysvětlení navrhovatele.

5) O vyloučení rozhoduje valná hromada. Člen, o jehož vyloučení se
jedná, musí být přizván na jednání valné hromady o vyloučení.
Vyloučení musí být členovi oznámeno písemně s uvedením důvodů.
6) Člen, kterému zaniklo členství vystoupením, nebo vyloučením, nemá
právo na vrácení členských příspěvků a ani žádný nárok na majetku
agentury, vzniklém jejím hospodařením. Provádí se s ním majetkové
vypořádání v rozsahu osobního majetkového vnosu.
7) Člen, jehož členství zaniklo, může být znovu přijat.
8) Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.
9) Spolek může vystupovat v roli zaměstnavatele, zaměstnanci pak
budou v pracovním poměru. Dále je spolek subjektem i dalších
právních vztahů podle zákoníku práce (dohoda o pracovní činnosti,
dohoda o provedení práce).
Spolek vede seznam svých členů a tento pravidelně aktualizuje.

Článek V.
Hospodaření agentury
1) Příjmy agentury tvoří zejména:
- členské příspěvky, jejichž výši navrhuje vedení agentury a
schvaluje valná hromada
- dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob z tuzemska i ze
zahraničí,
- výnosy z vlastní činnosti agentury.
2) Výdaje agentury tvoří zejména:
- náklady na plánované akce a činnosti v souladu se stanovami,
- náklady na režie orgánů agentury,
- mzdy a ostatní osobní výdaje.
3) Cílem agentury není vytvářet
prostředky použít na prosazování
předmětu činnosti agentury.

zisk, nýbrž získané finanční
účelu agentury a vykonávání

4) Finanční hospodaření i nakládání s ostatním majetkem agentury
nejméně jedenkrát ročně kontroluje kontrolní orgán agentury revizor, který o výsledku informuje vedení a valnou hromadu,
předkládá revizní zprávu.

Článek VI.
Orgány agentury
Orgány agentury jsou:
a) valná hromada členů,
b) správní rada,
c) ředitel
d) certifikační orgán,
e) revizor

Článek VII.
Valná hromada agentury
1) Valná hromada agentury je nejvyšším orgánem agentury.
2) Jednání valné hromady se může zúčastnit každý člen agentury, a to
osobně nebo prostřednictvím jiného člena, kterého k tomuto účelu
písemně zmocní. Každý člen agentury má jeden hlas.
3) Valná hromada se schází minimálně jedenkrát ročně. Mimo to musí
být valná hromada svolána správní radou, požádá-li o to aspoň jedna
třtina členské základny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemného
požadavku do sídla agentury.
4) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové osobně
nebo prostřednictvím zmocněnců v počtu vyšším než 50% počtu členů ke
dni konání valné hromady.
5) 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 přítomných.
6) Svolání valné hromady,
jednací řád valné hromady.

průběh

jednání

a

usnášení

upravující

7) O jednání valné hromady je pořizován zápis, který podepisují dva
ověřovatelé - členové agentury. Na závěr valné hromady je
formulováno usnesení, o jehož platnosti účastníci valné hromady
hlasují.
8) Valné hromadě zejména přísluší:
- volit členy správní rady, revizora, jakož i obsazení dalších
orgánů, stanovených v tomto dokumentu,
- jmenovat ředitele certifikačního orgánu,
- schvalovat základní vnitřní předpisy agentury (organizační a
volební řád, pravidla pro placení členských příspěvků a jejich výši,
základní dokumenty certifikačního orgánu),
- projednávat a schvalovat zprávy o činnosti a hospodaření agentury
a jeho orgánů,
- rozhodovat o vyloučení člena.

Článek VIII.
Správní rada
1) Správní rada je statutárním orgánem agentury.
2) Správní rada je výkonným orgánem agentury a řídí agenturu mezi
jednáními valné hromady, není –li ustanovena funkce ředitele.
3) Správní rada je tříčlenná, je volena i odvolávána valnou
hromadou. Valná hromada při volbě správní rady zohledňuje řídící
schopnosti a doporučuje manažera.

4) Funkční období vedení je pětileté.
5) Zasedání správní rady se konají minimálně jedenkrát za měsíc.
Jednání se může zúčastnit kterýkoliv člen agentury, přičemž může
vedení ovlivňovat argumentacemi, ale nemá právo rozhodovat.
6) Z jednání správní rady je pořizován zápis, který ověřují dva
ověřovatelé Zápis z jednání obdrží všichni členové agentury.
7) Správní rada zejména:
- stanoví plán práce agentury a jeho rozpočet,
- jmenuje a odvolává ředitele agentury, rozhoduje o jeho plné moci k
jednání, dále volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
- řídí a kontroluje činnost agentury, především plnění závazků
členů,
- svolává valnou hromadu,
- vystupuje jménem agentury na veřejnosti a jedná s klienty a
předjednává formy spolupráce s osobami a organizacemi,
- podává návrh na vyloučení z agentury,
- navrhuje výši členských příspěvků.
8) Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti dvou členů.
9) Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady agentury.
10)
V
případě
nutnosti
(korespondenčně). Rozhodovat
agentury a roční uzávěrce.

může
vedení
jednat
per
rollam
per rollam však nelze o rozpočtu

11) Rozhodování per rollam se provádí v období mezi jednáními
správní rady zásadně formou doporučené zásilky jednotlivým členům
správní rady. Rozhodnutí per rollam nabývá platnosti kladným
vyjádřením posledního člena správní rady, kterým bylo dosaženo
potřebné většiny a podpisem předsedy nebo jeho místopředsedy.
12) Správní rada si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
13) Předseda správní rady agentury mezi zasedáními správní rady může
rozhodovat o otázkách souvisejících s činností a financováním
agentury v souladu s plánem práce a rozpočtem, vždy při respektování
stanov.
14) Členové správní rady jsou:
a) Ing. Květuše Hejátková, Ocmanice 99
b) Ing. Marie Černá, Třebíč, Nerudova 503/52
c) Mgr. Pavlína Buršíková, Oslavice 223.

Článek IX.
Jednání agentury navenek
1) Jménem agentury jedná navenek
místopředseda, případně ředitel.

předseda,

v

jeho

nepřítomnosti

2) Ve věcech s majetkovým závazkem nad 100.000,-- Kč je nutný
předchozí souhlas správní rady agentury a podpis současně předsedy a
místopředsedy správní rady.
3) Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
agentury připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis.

Článek X.
Ředitel
Správní rada může za předpokladu, že bude rozhodnutí jednomyslné,
ustanovit
funkci
ředitele.
Osoba
ředitele
může
být
totožná
s kterýmkoli členem správní rady.
Ředitel je oprávněn na základě pověření zastupovat agenturu navenek,
tuto řídit v rozsahu, který bude dán v pověření správní rady.
Ředitel není oprávněn nakládat bez předchozího souhlasu správní rady
s majetkem agentury.
Ředitel je do své funkce jmenován správní radou a může být také jen
správní radou odvolán.

Článek XI.
Revizor
1) Revizor je kontrolním orgánem, kontroluje hospodaření agentury.
2) Nejméně 1x ročně provádí revizi hospodaření agentury a předkládá
valné hromadě revizní zprávu, která je součástí výroční zprávy
agentury.
3) Funkční období tohoto orgánu je pětileté.

Článek XII.
Certifikační orgán
1)
Certifikační
orgán
certifikuje
osoby
a
výrobky
podle
specifických požadavků norem CSN EN ISO/IEC 17024 a CSN EN 45011.
2) Certifikační orgány jsou přímo řízeny ředitelem, kterého jmenuje
správní rada a schvaluje valná hromada.
3) Certifikační orgány jsou nezávislé v rozhodování o certifikaci a
mají svůj nezávislý rozpočet.
4) Systém řízení každého certifikačního orgánu je uplatňován pomocí
prvků systému jakosti.

Článek XIII.
Zánik agentury
1) Agentura
agentury.

může

být

rozpuštěna

pouze

rozhodnutím

valné

hromady

2) V případě zániku agentury bude provedeno vypořádání majetku.
Zůstatek bude převeden na jiný neziskový subjekt, který je založen
ke stejným nebo obdobným účelům.

Článek XIV.
Zvláštní a závěrečná ustanovení
1) Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem, se
řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, především ust. § 214 a násl. OZ.
2) Tyto stanovy byly schválené valnou hromadou, která se konala dne
16.4.2015.

V Náměšti nad Oslavou dne 16.4.2015
podepsal
Květuše Digitálně
Květuše Hejátková
Datum: 2020.01.28
Hejátková
14:53:31 +01'00'
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Ing. Květuše Hejátková
předsedkyně správní rady

