Založeno 11. 12. 1990

STANOVY
Svaz pro výrobu bionafty, z.s.
(dále jen „Svaz“)
1. Název a sídlo
1.1 Název Svazu:
Svaz pro výrobu bionafty, z.s.
1.2 Sídlo Svazu:
Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – Ruzyně
1.3 Právní postavení:
Svaz pro výrobu bionafty, z.s. (dále jen „Svaz“) je spolkem podle § 214 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.4 Trvání Svazu:
Svaz je založen na dobu neurčitou.
1.5 Svaz nesleduje politické zájmy a je nezávislý na politických stranách.
2. Předmět činnosti Svazu
2.1 Svaz je dobrovolným Svazem právnických a fyzických osob podnikajících/působících
v oblasti výroby bionafty na území České republiky a EU, jehož účelem je:
- je podpora komplexního zpracování olejnatých plodin v České republice a EU
především řepky olejky, použitých rostlinných olejů a tuků a dalších vhodných
zbytků a odpadů biomasy na technické produkty (metylestery mastných kyselin,
etylestery mastných kyselin, moderní a směsná motorová paliva, topná média a
další technické produkty na bázi esterů mastných kyselin a ropných produktů,
glycerol, mastné kyseliny), krmné komponenty (pokrutiny a šroty vznikající
při výrobě rostlinných olejů) se zřetelem na požadavky udržitelnosti, úspory emisí
skleníkových plynů a jejich snížení v odvětví dopravy;
- podílet se na vytváření technických podmínek a iniciovat ekonomické a
legislativní podmínky nejen ve sféře výrobní a zpracovatelské, ale i ve sféře
využívání produkce;
- propagace, informační služba, poradenská, zprostředkovatelská a koordinační
činnost;
- zabezpečování základní odborné mezinárodní spolupráce;
- zabezpečování odborné gesce vůči centrálním orgánům státní správy a spolupráce
se zainteresovanými zájmovými společenstvy.
2.2 K dosažení výše uvedeného účelu Svaz vykonává zejména následující činnosti:
- zastupuje a podporuje oprávněné zájmy svých členů ve výše uvedených oblastech;
- bezodkladně a aktivně se podílí na vytváření co nejlepších podmínek pro rozvoj
výše uvedených odvětví;
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-

zastupuje oprávněné zájmy Svazu při tvorbě a realizaci hospodářské politiky státu
ve výše uvedených oblastech, při jednání s orgány státní správy a samosprávy ČR
a orgány EU a při projednávání návrhů zákonů a právních předpisů souvisejících
s výše uvedenými oblastmi;
- prostřednictvím veřejných médií vysvětluje postoje a názory Svazu ve výše
uvedených oblastech a vytváří tak optimální podmínky pro šíření informací
důležitých pro podnikatelskou činnost svých členů;
- zajišťuje konzultační nebo poradenský a informační servis pro své členy
a na odporu dosažení svých cílů.
2.3 K zajištění svého poslání může Svaz vykonávat obchodní činnost a poskytovat služby
v souladu s právními předpisy, kdy vedle hlavní činnosti může vyvíjet též vedlejší
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti výroby,
obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, spočívá-li
její účel v podpoře hlavní činnosti Svazu.
3. Vznik a zánik členství ve Svazu
3.1 Členství ve Svazu je dobrovolné. Členem Svazu se může stát právnická nebo fyzická
osoba, která má o členství zájem a splňuje níže uvedené podmínky.
3.2 Podmínky vzniku členství ve Svazu:
- podání písemné přihlášky (neplatí pro zakládající členy Svazu);
- uchazeč o členství se ztotožňuje s cíli Svazu uvedenými v těchto stanovách,
obsahem stanov jako takových a vysloví s nimi souhlas;
- představenstvo Svazu vydá rozhodnutí o přijetí za člena (neplatí pro zakládající
členy Svazu);
- zaplacení ročního členského příspěvku ve Svazu;
- právnická osoba má sídlo nebo pobočku v České republice;
- u zakládajících členů Svazu, kteří na ustanovující členské schůzi Svazu projevili
vůli stát se členy Svazu, vzniká členství dnem registrace Svazu, tím není dotčena
jejich povinnost zaplatit roční členský příspěvek;
- členství ve Svazu není na překážku účasti jeho členů i v jiných spolcích či
integračních seskupeních a není na překážku ani uzavírání dvoustranných smluv
mezi jednotlivými členy Svazu, pokud jejich činnost a naplňování není v rozporu
se zájmy Svazu;
- noví členové musí mít před získáním členství vyrovnány veškeré závazky
vyplývající z hospodářské činnosti vůči stávajícím členům.
3.3 Členství člena ve Svazu zaniká:
- vystoupením člena na základě výpovědi doručené Svazu, a to uplynutím lhůty
6 měsíců ode dne jejího doručení Svazu;
- vyloučením člena, který neplní své povinnosti dané těmito stanovami, o vyloučení
rozhoduje valná hromada Svazu na základě návrhu člena Svazu či některého
z orgánů Svazu, přičemž k tomuto návrhu se předloží stanovisko dozorčí rady,
k přijetí rozhodnutí o vyloučení takového člena je třeba souhlasu nejméně
3/5 všech členů Svazu;
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vstupem člena do likvidace;
rozhodnutím soudu o úpadku člena Svazu nebo v případě, kdy insolvenční návrh
byl zamítnut pro nedostatek majetku.
4. Výše a způsob hrazení členského příspěvku
- každý člen Svazu je povinen zaplatit roční členský příspěvek za každý rok členství
ve Svazu;
- výše členských příspěvků a způsob jejich placení se řídí "Příspěvkovým řádem",
schváleným valnou hromadou Svazu;
- pokud členství ve Svazu netrvalo celý rok, roční příspěvek lze poměrově krátit;
- v případě zániku členství bude případná nevyčerpaná část ročního příspěvku
členovi vrácena do 30 dní ode dne zániku jeho členství ve Svazu na jím určený
účet;
- roční členský příspěvek je splatný k datu určeném představenstvem, za kalendářní
rok, za nějž je hrazen, respektive v případě vzniku členství v průběhu kalendářního
roku do 30 dní od rozhodnutí valné hromady o přijetí za člena Svazu.
-

5. Práva a povinnosti členů
5.1 Každý člen Svazu má právo:
- podílet se na činnosti Svazu;
- hlasovat na valné hromadě;
- podávat návrhy, připomínky a dotazy k bodům programu projednávaným valnou
hromadou Svazu;
- vyjadřovat se k činnosti Svazu;
- podílet se na rozdělení případného zisku;
- navrhovat kandidáty do orgánů Svazu;
- používat logo či označení Svazu za podmínek stanovených představenstvem Svazu
a těmito Stanovami.
5.2 Každý člen Svazu je povinen:
- napomáhat podle svých možností realizaci předmětu činnosti a účelu Svazu dle
těchto stanov;
- dodržovat stanovy Svazu a ostatní Svazem vydané předpisy a pokyny;
- svou činností přispívat k dobrému jménu Svazu;
- plnit usnesení valné hromady Svazu;
- vystupovat v souladu s cíli a účelem Svazu, hájit a prosazovat jeho zájmy a chránit
dobré jméno Svazu a jeho členů.
6. Orgány Svazu a jejich působnost
6.1 Orgány Svazu jsou:
- valná hromada;
- představenstvo;
- dozorčí rada;
- výkonný ředitel.
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6.2 Valná hromada
6.2.1 Valná hromada je nevyšším orgánem Svazu a je tvořena všemi členy Svazu. Člen
Svazu se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím zmocněnce
na základě písemné plné moci.
6.2.2 Valná hromada se schází nejméně jednou ročně a dále vždy, rozhodne-li tak
představenstvo nebo požádá-li o svolání dozorčí rada nebo nejméně ¼ členů
Svazu. Dozorčí rada a členové Svazu musí v žádosti navrhnout program jednání
mimořádné valné hromady.
6.2.3 Valná hromada je svolána předsedou představenstva nebo výkonným ředitelem
na žádost předsedy představenstva.
6.2.4 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat místo, datum, hodinu konání a
program jednání. Zasílá se na e-mailovou adresu člena Svazu, pokud člen
neoznámí Svazu, že požaduje zaslání na adresu sídla v papírové formě a to
nejméně 15 dnů před konáním valné hromady.
6.2.5 Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo s navrženým programem
jednání do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o její svolání. Pokud představenstvo
nesvolá mimořádnou valnou hromadu v uvedené lhůtě, jsou členové Svazu, kteří
o svolání požádali, oprávněni svolat valnou hromadu sami.
6.2.6 Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je přítomno alespoň 50 % všech členů
Svazu.
6.2.7 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů s výjimkou
bodů 6.2.13, k jejichž schválení je nutný souhlas alespoň ¾ přítomných členů
Svazu.
6.2.8 Počet hlasů připadajících na každého přítomného člena na valné hromadě je dán
Příspěvkovým řádem, čl. I., odst. 1.1.
6.2.9 Členové Svazu na valné hromadě jednají osobně nebo svými statutárními orgány
nebo zmocněnci na základě plné moci.
6.2.10 Jednání valné hromady řídí předseda představenstva Svazu a v případě jeho
nepřítomnosti místopředseda představenstva.
6.2.11 Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. Pokud tento získá
potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích k té samé věci se již nehlasuje.
V případě, že návrh představenstva nebude schválen, hlasuje se o návrzích členů
Svazu v pořadí, v jakém byly předneseny nebo písemně předloženy. Získá-li
některý z těchto dalších návrhů potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích k té
samé věci se již nehlasuje.
6.2.12 Do působnosti valné hromady náleží:
- schvalování koncepcí činnosti Svazu předložených představenstvem;
- schvalování rozpočtu a ročního závěrečného vyúčtování předloženého
představenstvem;
- jmenování a odvolání likvidátora;
- další záležitosti, které si vyhradí.
6.2.13 Valná hromada dále rozhoduje o:
- schvalování změn a doplnění stanov Svazu;
- odvolání členů a volba nových členů představenstva a dozorčí rady Svazu a určení
funkcí jednotlivých členů;
- rozhodnutí o zrušení a likvidaci Svazu;
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6.2.14 O jednání valné hromady se vyhotovuje zápis, který musí být podepsán jedním
ověřovatelem a zapisovatelem.
6.3 Představenstvo
6.3.1 Představenstvo je řídícím orgánem Svazu.
6.3.2 Představenstvo má 3 členy a je tvořeno předsedou představenstva Svazu a jedním
místopředsedou představenstva a jedním členem představenstva. Předseda
představenstva, místopředseda představenstva a člen jsou voleni valnou hromadou.
6.3.3 Klesne-li počet členů představenstva pod 2, svolá představenstvo do 60 dnů valnou
hromadu za účelem doplnění představenstva.
6.3.4 Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Představenstvo
svolává předseda představenstva nebo výkonný ředitel na žádost předsedy
představenstva, a to pozvánkou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou jednotliví
členové představenstva uvedli při nástupu do funkce, pokud člen představenstva
neoznámí představenstvu adresu jinou.
6.3.5 Představenstvo může sestavovat odbornou komisi nebo oslovovat jednotlivé
odborníky.
6.3.6 Představenstvo je kolektivní orgánem, rozhoduje většinou hlasů všech přítomných
členů, přičemž při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
6.3.7 V nutných případech může představenstvo rozhodnout i formou korespondenčního
hlasování. V takovém případě předloží předseda představenstva návrh usnesení
ostatním členům představenstva k vyjádření s označením lhůty, ve které mají
učinit písemné vyjádření a která nesmí být kratší než 30 dnů. Nevyjádří-li se člen
představenstva ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Předseda představenstva poté oznámí
výsledky hlasování jednotlivým členům představenstva.
6.3.8 Mandát člena představenstva zaniká doručením písemného oznámení o rezignaci
na funkci člena představenstva představenstvu.
6.3.9 Funkční období členů představenstva je 5 let.
6.3.10 Práva a povinnosti představenstva Svazu:
- rozhoduje o všech záležitostech Svazu v období mezi valnými hromadami
v souladu se závěry a plány schválenými valnou hromadou;
- předkládá valné hromadě ke schválení koncepce činnosti Svazu, rozpočet
na příslušný kalendářní rok a závěrečné vyúčtování;
- rozhoduje o všech majetkových a nákladových záležitostech;
- vykonává usnesení valné hromady;
- svolává valnou hromadu a navrhuje její program;
- rozhoduje o přijímání nových členů Svazu;
- navrhuje valné hromadě vyloučení člena Svazu při závažném porušení stanov;
- přijímá interní pravidla závazná pro členy Svazu;
- rozhoduje i v dalších věcech, které nejsou svěřeny valné hromadě nebo dozorčí
radě nebo které si nevyhradila valná hromada,
- jmenuje a odvolává výkonného ředitele.
6.3.11 Práva a povinnosti členů představenstva Svazu:
6.3.11.1 Člen představenstva je povinen:
- vystupovat v souladu s cíli a předmětem činnosti Svazu, hájit a prosazovat jeho
zájmy a chránit jeho dobré jméno a dobré jméno jeho členů;
5|S t r á n k a

Založeno 11. 12. 1990

plnit úkoly mu svěřené řádně a včas;
zúčastňovat se jednání představenstva;
jednat v nejlepším zájmu Svazu a svou působnost vykonávat s péčí řádného
hospodáře;
6.3.11.2 Člen představenstva je oprávněn:
- hlasovat na zasedání představenstva;
- předkládat podněty a návrhy pro Svaz v souladu s jeho cíli a posláním;
- účastnit se všech jednání Svazu;
- kontrolovat plnění usnesení představenstva nebo valné hromady;
- vykonávat funkci ve statutárních orgánech obdobných subjektů jako je Svaz pouze
s předchozím souhlasem představenstva.
-

6.4 Dozorčí rada
6.4.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Svazu.
6.4.2 Dozorčí rada má 3 členy, kdy předseda dozorčí rady a 2 členové jsou voleni
valnou hromadou. Klesne-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou
pod 2, svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu za účelem doplnění
dozorčí rady. Mandát člena dozorčí rady zaniká doručením písemného oznámení
o rezignaci na funkci člena dozorčí rady dozorčí radě.
6.4.3 Funkční období členů dozorčí rady je 5 let, opakovaná volba je možná.
6.4.4 V čele dozorčí rady je předseda, který je volen valnou hromadou.
6.4.5 Dozorčí rada se schází nejméně dvakrát ročně. Dozorčí radu svolává předseda
dozorčí rady nebo výkonný ředitel na žádost předsedy dozorčí rady, a to
pozvánkou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou jednotliví členové dozorčí rady
uvedli při nástupu do funkce, pokud člen dozorčí rady neoznámí dozorčí radě
adresu jinou.
6.4.6 Práva a povinnosti dozorčí rady:
- nejméně jednou za půl roku nebo vždy, když o to požádá představenstvo nebo
dozorčí rada, se koná společné jednání představenstva a dozorčí rady;
- dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Svazu a předkládá o tom valné
hromadě zprávu;
- dozorčí rada se vyjadřuje k zásadním koncepčním materiálům, předkládaným
představenstvem valné hromadě;
- dozorčí rada má právo požádat představenstvo o svolání mimořádné valné
hromady, pokud tak představenstvo v předepsaných lhůtách neučiní, má dozorčí
rada právo svolat mimořádnou valnou hromadu sama.
6.4.7 Funkce člena dozorčí rady a člena představenstva nejsou slučitelné.
6.5 Výkonný ředitel
6.5.1 Výkonný ředitel je orgánem Svazu, který je jmenován a odvoláván
představenstvem na dobu neurčitou z řad fyzických osob, odborníků ovládajících
problematiku předmětu činnosti Svazu, příslušnou legislativu, jakož i vedení
administrativy.
6.5.2 Výkonný ředitel je povinen zejména:
- řídit se rozhodnutími valné hromady a představenstva;
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-

6.5.3

při výkonu své funkce je povinen postupovat vždy hospodárně a řídit se
schváleným rozpočtem;
vést sekretariát Svazu a zajišťovat jeho provoz;
řádně vést účetnictví a provozní činnosti Svazu;
včas připravit roční závěrku Svazu tak, aby mohla být prověřena dozorčí radou a
projednána a schválena na první valné hromadě Svazu v následujícím kalendářním
roce;
připravovat pro jednání valné hromady a představenstva podklady a zprávy o své
činnosti;
veškeré informace zjištěné při výkonu funkce udržovat v tajnosti, nezveřejňovat je
ve vztahu k třetím osobám, a to i po případném ukončení své činnosti pro Svaz;
provádět veškerou další činnost vyplývající z cílů a potřeb Svazu.
Při každodenním jednání musí výkonný ředitel postupovat vždy v zájmu Svazu, a
to tak, aby v žádném případě nepoškodil dobré jméno Svazu.

7. Majetek Svazu
7.1 Majetek Svazu tvoří hmotná a nehmotná aktiva získaná z vlastní činnosti Svazu,
z členských příspěvků, dotací, grantů, darů a ostatních příjmů Svazu.
8. Hospodaření Svazu
8.1 Svaz hospodaří podle schváleného rozpočtu. Rozpočet je sestavován vždy předem
na příslušný rok.
8.2 Svaz vede účetnictví a evidenci majetku podle obecně závazných právních předpisů.
8.3 K finančnímu zabezpečení činnosti Svazu se zřizuje samostatný účet u banky. Výběr
banky schvaluje představenstvo.
8.4 Případné přebytky hospodaření se přesouvají do rozpočtu následujícího roku.
O úhradě ztráty z hospodaření rozhoduje členská schůze.
9. Jednání jménem Svazu
9.1 Jménem Svazu jedná předseda představenstva a člen představenstva.
9.2 Jménem Svazu dále jedná výkonný ředitel na základě písemného pověření
představenstva.
9.3 Podepisování se děje tak, že k názvu Svazu připojí svůj podpis předseda
představenstva a člen představenstva nebo výkonný ředitel.
10. Způsob zániku Svazu
10.1 Svaz se zrušuje rozhodnutím valné hromady dle ustanovení těchto stanov.
10.2 Pokud majetek nepřechází při zániku Svazu na právního nástupce, musí být
provedena likvidace majetku Svazu. Pro likvidaci majetku Svazu se přiměřeně
použijí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev,
ve znění pozdějších předpisů.
10.3 Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný valnou hromadou a postupuje se dle § 269
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10.4 Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy Svazu podílem podle výše všech jimi
uhrazených příspěvků.
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11. Ustanovení závěrečná
11.1 Svaz může být členem organizací v ČR a v jiných zemích.
11.2 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku u příslušného
soudu. Změna či doplnění stanov nabývá účinnosti schválením valnou hromadou.
Příloha č. 1 – Příspěvkový řád
Praha, 01. 01. 2019

………………………….
předseda představenstva
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Příloha č. 1 ke stanovám Svazu pro výrobu bionafty, z.s.

PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD
Dle článku IV., odrážky druhé stanov Svazu pro výrobu bionafty, z.s. se výše členských
příspěvků a způsob jejich placení řídí příspěvkovým řádem schváleným členskou schůzí.
1. Roční členský příspěvek a právo na hlasování
1.1 Roční členský příspěvek činí a práva na hlasování jsou:
a) u členů 0,- Kč osvobozených členů, (1 hlas)
b) u členů, u kterých došlo ke snížení řádného ročního členského příspěvku, (1 hlas)
c) 8 000 Kč u členů, kteří jsou činní ve zpracovatelském řetězci bionafty (pěstitel, první
sběrné místo, sklad, přepracování, dodavatel, distributor) a ostatní členové, kteří
nesplňují podmínku dle bodu b), c), d), (2 hlasy)
d) 20 000 Kč u členů, kteří neprovozují výrobní zařízení oboru (lisovny, dodavatel
vstupní suroviny, výrobny esterů mastných kyselin, glycerolu, biopaliv, směsných
paliv apod.) a u členů, kteří vyrábí estery mastných kyselin, biopaliva a směsná paliva
s kapacitou do 12 tis. t/r., (4 hlasy)
e) 50 000 Kč u členů, kteří provozují výrobny esterů mastných kyselin, glycerolu,
biopaliv a směsných paliv s kapacitou nad 12 tis. a do 35 tis. t/r., (6 hlasů)
f) 66 000 Kč u členů, kteří provozují výrobny esterů mastných kyselin, glycerolu,
biopaliv a směsných paliv s kapacitou nad 35 tis. t/r., (8 hlasů)
1.2 Na základě rozhodnutí představenstva může být pro člena snížen nebo osvobozen
od placení členského příspěvku (např. čestné členství, členství pro akademické pracovníky
apod.).
1.3 Pokyny pro platbu členského příspěvku za daný rok vydává valná hromada a je obvykle
splatný nejpozději do konce května daného roku. S každým členem Svazu může být
uzavřena individuální dohoda o termínu splacení členského příspěvku. Nový člen
příspěvek uhradí do 3 měsíců po přijetí v rozsahu odpovídajícím podílu ročního příspěvku
vypočítaném z počtu měsíců zbývajících od přijetí do konce kalendářního roku.
2. Způsob využití členských příspěvků
Členské prostředky jsou na základě schváleného rozpočtu využity na činnosti popsané
ve stanovách Svazu.
Praha, 01. 01. 2019

……………………………………..
předseda představenstva
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