
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s. 
 

Stanovy zapsaného spolku 
 

Článek I. 
Název zapsaného spolku a jeho sídlo 

1) Název spolku zní: ZERA - Zem ědělská a ekologická regionální 
agentura, z.s. (dále jen "agentura") 
 
2) Sídlo: Podhradí 1022, 675 71 Nám ěšť nad Oslavou 
 
 

Článek II. 
Účel agentury 

 
Agentura je regionální spolek, nevládního neziskové ho charakteru, 
který sdružuje fyzické osoby - za ú čelem vytvá ření podmínek pro 
enviromentální vzd ělávání, výchovu a osv ětu a dále pro poradenskou, 
a koordina ční činnost p ři realizaci program ů a opat ření v rámci 
trvale udržitelného rozvoje venkova a využití kraji ny zem ědělcem.  

 
„The agency is a regional association, of non-gover nmental 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 consult ing and 
coordinating activities by programs implementation within the 
Sustainable Rural Development and land use by a far mer.“  
 
 

Článek III. 
Druhy činností užite čných pro ve řejnost 

Agentura poskytuje tyto druhy činností užite čných pro ve řejnost: 
1) Řešení odborných problém ů, spojených s pln ěním ú čelu agentury 
uvedeném v čl. II. 
 
2) Zem ědělská odborná činnost, projektování, poradenství a výzkum. 
Projek ční činnost p ři realizaci programu a opat ření v oblasti 
zemědělství, ekologie a rozvoje venkova. 
 
3) Spolupráce p ři vytvá ření regionálních koncepcí sm ěřujících k 
využití krajiny a zajiš ťujících trvale udržitelný rozvoj regionu. 
Spolupráce s organizacemi sdružujícími zem ědělce a pracovišt ě 
příbuzná, zabývající se ochranou životního prost ředí, dále s 
Vysokými školami, výzkumnými pracovišti zabývajícím i se zem ědělstvím 
a ochranou životního prost ředí, státní správou ale i s jinými 
organizacemi, v četn ě nevládních. 
Spolupráce s institucemi zabývajícími se identifika cí strukturálních 
pot řeb regionu. 
 
4) Činnost výchovná, vzd ělávací a osv ětová v oblasti ekologie, 
zemědělství a odpadového hospodá řství  jako takové a rozvoje 
venkova,  
 



5) Propagace ochrany a tvorby krajiny, ochrany živo tního prost ředí a 
ekologického zem ědělství. 
 
6) Publika ční a vydavatelská činnosti. 
 
7) Zabezpe čování právního poradenství v oblasti českých zem ědělských 
norem a p říslušných norem EU v oblasti ekologie,  
 
8) Servis p ři vytvá ření systému likvidace organických odpad ů. 
 
9) Regionální certifikace - kompletní vy řizování osv ědčení o 
regionálním p ůvodu vybraných výrobk ů. 
 
10) Certifikace osob v oblasti odpad ů a zem ědělství. 
 
11) Certifikace výrobk ů. 
 
12) Poradenská a konzulta ční činnost, zpracování odborných studií a 
posudk ů. 
 
13) Výzkum  a vývoj v oblasti p řírodních a technických v ěc nebo 
spole čenských v ěd. 
 
14) Testování, m ěření, analýzy a kontroly. 
 
15) P řekladatelská a tlumo čnická činnost.  
 
16) Provozování kulturních, kulturn ěvzd ělávacích, zábavních 
zařízení, po řádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrh ů, 
přehlídek, prodejních a odborných akcí. 
 
 
K zajišt ění svého poslání, popsaného v tomto článku, provozuje 
spolek samostatnou hospodá řskou činnost a za tímto ú čelem m ůže 
zřizovat svá hospodá řská ú čelová za řízení, o kterých je spolek 
povinen vést odd ělenou evidenci.  
 
 
 

Článek IV. 
Členství, práva a povinnosti člen ů 

Formy členství 
1) Řádné členství: 
Členem agentury m ůže být fyzická osoba, která prokáže svoji 
způsobilost pro napl ňování ú čelu agentury a jejího p ředmětu 
činnosti. Řádný člen platí členské p řísp ěvky, pokud o jejich výši a 
placení rozhodne valná hromada. Řádný člen má hlasovací právo a m ůže 
být volen do orgán ů agentury. 
 
2) Čestné členství: 
Čestnými členy m ůže být jmenována významná osobnost, která se 
zasloužila o rozvoj a stabilizaci trvale udržitelné ho života na 
venkov ě a která cílev ědomě prosazuje zásady s tím spojené. 
Čestný člen neplatí členské p řísp ěvky, nem ůže být volen do orgán ů 
agentury, ale m ůže volit a má hlasovací právo. 
 



Vznik řádného členství: 
1) Členem agentury se m ůže stát fyzická osoba, která prokáže svoji 
způsobilost, to znamená že má ukon čené vysokoškolské vzd ělání a 
minimáln ě deset let praxe pot řebné pro napl ňování článku II a článku 
III stanov. 
 
2) Členství v agentu ře vzniká na základ ě podání písemné žádosti o 
členství a po schválení vedením agentury. 
Součástí p řihlášky je doklad o dosaženém vzd ělání a p řehled o 
dosavadní praxi. 
 
Práva o povinnosti člen ů 
1) Člen agentury má právo: 
a) ú častnit se jednání a akcí agentury. 
b) P ředkládat návrhy, podn ěty a vznášet p řipomínky 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 finan ční situaci. 
 
2) Člen agentury má povinnost: 
a) Napl ňovat ú čel a p ředmět činnosti agentury. 
b) Řídit se závaznými záv ěry, které vzejdou z jednání vedení 
agentury. 
c) Poskytovat koncep ční poradenství ve své odborné specializaci. 
d) P řispívat ur čenými prost ředky formou členských p řísp ěvk ů řádně a 
pravideln ě na činnost agentury. 
e) Informovat vedení agentury o všech skute čnostech, které by mohly 
poškodit zájmy agentury. 
f) Řádně plnit své osobní závazky dohodnuté s vedením agent ury. 
g) Aktivn ě napl ňovat ustanovení stanov a usnesení valných hromad. 
 
Ukončení členství 
1) Členství zaniká: 
a) Na základ ě vlastní žádosti člena písemným oznámením vedení 
agentury, p ři čemž nebudou vráceny členské p řísp ěvky. 
b) Vylou čením člena, p ři čemž nebudou vráceny členské p řísp ěvky. 
Důvodem vylou čení je zejména závažné porušení stanov agentury, kt eré 
je nep řijatelné pro další setrvání člena v agentu ře. 
c) Úmrtí člena. 
d) Zánikem agentury. 
 
2) Za závažné porušení stanov agentury je považován o: 
a) Porušení právních povinností p ři výkonu agentury. 
b) Ohrožení dobré pov ěsti agentury. 
c) Nepln ění závazk ů členem dle uzav řené dohody nebo smlouvy. 
d) nedodržení formy, zp ůsobu a termín ů závazk ů člena vyplývajících z 
realizace projekt ů agentury. 
 
3) Návrh na vylou čení m ůže podat kterýkoliv člen agentury s uvedením 
důvod ů a skute čností, o které sv ůj návrh opírá. 
 
4) S návrhem o vylou čení musí být člen, jehož se návrh týká, 
seznámen nejmén ě 15 dn ů p řed jednáním valné hromady o jeho 
vylou čení. Člen má právo se k návrhu vyjád řit, navrhovat d ůkazy a 
žádat vysv ětlení navrhovatele. 



 
5) O vylou čení rozhoduje valná hromada. Člen, o jehož vylou čení se 
jedná, musí být p řizván na jednání valné hromady o vylou čení. 
Vylou čení musí být členovi oznámeno písemn ě s uvedením d ůvod ů. 
 
6) Člen, kterému zaniklo členství vystoupením, nebo vylou čením, nemá 
právo na vrácení členských p řísp ěvk ů a ani žádný nárok na majetku 
agentury, vzniklém jejím hospoda řením. Provádí se s ním majetkové 
vypo řádání v rozsahu osobního majetkového vnosu. 
 
7) Člen, jehož členství zaniklo, m ůže být znovu p řijat. 
 
8) Právo člena na soudní ochranu není dot čeno. 
 
9) Spolek m ůže vystupovat v roli zam ěstnavatele, zam ěstnanci pak 
budou v pracovním pom ěru. Dále je spolek subjektem i dalších 
právních vztah ů podle zákoníku práce (dohoda o pracovní činnosti, 
dohoda o provedení práce). 
Spolek vede seznam svých člen ů a tento pravideln ě aktualizuje. 
 
 

Článek V. 
Hospoda ření agentury 

1) P říjmy agentury tvo ří zejména: 
- členské p řísp ěvky, jejichž výši navrhuje vedení agentury a 
schvaluje valná hromada 
- dotace a p řísp ěvky od fyzických a právnických osob z tuzemska i ze  
zahrani čí, 
- výnosy z vlastní činnosti agentury. 
 
2) Výdaje agentury tvo ří zejména: 
- náklady na plánované akce a činnosti v souladu se stanovami,  
- náklady na režie orgán ů agentury, 
- mzdy a ostatní osobní výdaje. 
 
3) Cílem agentury není vytvá řet zisk, nýbrž získané finan ční 
prost ředky použít na prosazování ú čelu agentury a vykonávání 
předmětu činnosti agentury. 
 
4) Finan ční hospoda ření i nakládání s ostatním majetkem agentury 
nejmén ě jedenkrát ro čně 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 člen ů, 
b) správní rada, 
c) ředitel  
d) certifika ční orgán, 
e) revizor 
 
 
 



Článek VII. 
Valná hromada agentury 

 
1) Valná hromada agentury je nejvyšším orgánem agen tury. 
 
2) Jednání valné hromady se m ůže zú častnit každý člen agentury, a to 
osobn ě nebo prost řednictvím jiného člena, kterého k tomuto ú čelu 
písemn ě zmocní. Každý člen agentury má jeden hlas. 
 
3) Valná hromada se schází minimáln ě jedenkrát ro čně. Mimo to musí 
být valná hromada svolána správní radou, požádá-li o to aspo ň jedna 
t řtina členské základny, a to do 30 dn ů ode dne doru čení písemného 
požadavku do sídla agentury. 
 
4) Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li p řítomni členové osobn ě 
nebo prost řednictvím zmocn ěnců v po čtu vyšším než 50% po čtu člen ů ke 
dni konání valné hromady. 
 
5) Není-li valná hromada usnášeníschopná do 30 minu t od doby uvedené 
na pozvánce jako po čátek valné hromady, zahájí se po uplynutí této 
doby náhradní valná hromada, jednající s nezm ěněným po řadem jednání. 
Ta je usnášeníschopná bez ohledu na po čet p řítomných či zastoupených 
nadpolovi ční v ětšinou p řítomných. 
 
6) Svolání valné hromady, pr ůběh jednání a usnášení upravující 
jednací řád valné hromady. 
 
7) O jednání valné hromady je po řizován zápis, který podepisují dva 
ověřovatelé - členové agentury. Na záv ěr valné hromady je 
formulováno usnesení, o jehož platnosti ú častníci valné hromady 
hlasují. 
 
8) Valné hromad ě zejména p řísluší: 
- volit členy správní rady, revizora, jakož i obsazení další ch 
orgán ů, stanovených v tomto dokumentu, 
- jmenovat ředitele certifika čního orgánu, 
- schvalovat základní vnit řní p ředpisy agentury (organiza ční a 
volební řád, pravidla pro placení členských p řísp ěvk ů a jejich výši, 
základní dokumenty certifika čního orgánu), 
- projednávat a schvalovat zprávy o činnosti a hospoda ření agentury 
a jeho orgán ů, 
- rozhodovat o vylou čení 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 t ří členná, je volena i odvolávána valnou 
hromadou. Valná hromada p ři volb ě správní rady zohled ňuje řídící 
schopnosti a doporu čuje manažera. 
 



4) Funk ční období vedení je p ětileté. 
 
5) Zasedání správní rady se konají minimáln ě jedenkrát za m ěsíc. 
Jednání se m ůže zú častnit kterýkoliv člen agentury, p ři čemž může 
vedení ovliv ňovat argumentacemi, ale nemá právo rozhodovat. 
 
6) Z jednání správní rady je po řizován zápis, který ov ěřují dva 
ověřovatelé Zápis z jednání obdrží všichni členové agentury. 
 
7) Správní rada zejména: 
- stanoví plán práce agentury a jeho rozpo čet, 
- jmenuje a odvolává ředitele agentury, rozhoduje o jeho plné moci k 
jednání, dále volí ze svých člen ů p ředsedu a místop ředsedu,  
- řídí a kontroluje činnost agentury, p ředevším pln ění závazk ů 
člen ů, 
- svolává valnou hromadu, 
- vystupuje jménem agentury na ve řejnosti a jedná s klienty a 
předjednává formy spolupráce s osobami a organizacemi , 
- podává návrh na vylou čení z agentury,  
- navrhuje výši členských p řísp ěvk ů. 
 
8) Správní rada je usnášeníschopná za p řítomnosti dvou člen ů. 
 
9) Správní rada rozhoduje nadpolovi ční v ětšinou hlas ů. V p řípad ě 
rovnosti hlas ů rozhoduje hlas p ředsedy správní rady agentury.  
 
10) V p řípad ě nutnosti m ůže vedení jednat per rollam 
(koresponden čně). Rozhodovat per rollam však nelze o rozpo čtu 
agentury a ro ční uzáv ěrce. 
 
11) Rozhodování per rollam se provádí v období mezi  jednáními 
správní rady zásadn ě formou doporu čené zásilky jednotlivým člen ům 
správní rady. Rozhodnutí per rollam nabývá platnost i kladným 
vyjád řením posledního člena správní rady, kterým bylo dosaženo 
pot řebné v ětšiny a podpisem p ředsedy nebo jeho místop ředsedy. 
 
12) Správní rada si ze svého st ředu volí p ředsedu a místop ředsedu.  
 
13) P ředseda správní rady agentury mezi zasedáními správn í rady m ůže 
rozhodovat o otázkách souvisejících s činností a financováním 
agentury v souladu s plánem práce a rozpo čtem, vždy p ři respektování 
stanov. 
 
14) Členové správní rady jsou: 
a) Ing. Kv ětuše Hejátková, Ocmanice 99  
b) Ing. Marie Černá, T řebí č, Nerudova 503/52 
c) Mgr. Pavlína Buršíková, Oslavice 223. 
 
 

Článek IX. 
Jednání agentury navenek 

 
1) Jménem agentury jedná navenek p ředseda, v jeho nep řítomnosti 
místop ředseda, p řípadn ě ředitel. 
 



2) Ve v ěcech s majetkovým závazkem nad 100.000,-- K č je nutný 
předchozí souhlas správní rady agentury a podpis sou časn ě p ředsedy a 
místop ředsedy správní rady. 
 
3) Podepisování se d ěje tak, že k napsanému nebo vytišt ěnému názvu 
agentury p řipojí p ředseda nebo místop ředseda sv ůj podpis. 
 
 
 
 
 
 

Článek X. 
Ředitel 

 
Správní rada m ůže za p ředpokladu, že bude rozhodnutí jednomyslné, 
ustanovit funkci ředitele. Osoba ředitele m ůže být totožná 
s kterýmkoli členem správní rady. 
Ředitel je oprávn ěn na základ ě pov ěření zastupovat agenturu navenek, 
tuto řídit v rozsahu, který bude dán v pov ěření správní rady. 
 
Ředitel není oprávn ěn nakládat bez p ředchozího souhlasu správní rady 
s majetkem agentury.  
 
Ředitel je do své funkce jmenován správní radou a m ůže být také jen 
správní radou odvolán. 
 
 
 

Článek XI. 
Revizor 

 
1) Revizor je kontrolním orgánem, kontroluje hospod aření agentury. 
 
2) Nejmén ě 1x ro čně provádí revizi hospoda ření agentury a p ředkládá 
valné hromad ě revizní zprávu, která je sou částí výro ční zprávy 
agentury. 
 
3) Funk ční období tohoto orgánu je p ětileté. 
 

 
Článek XII. 

Certifika ční orgán 
 
1) Certifika ční orgán  certifikuje osoby a výrobky podle 
specifických požadavk ů norem CSN EN ISO/IEC 17024 a CSN EN 45011.  
 
2) Certifika ční orgány  jsou p římo řízeny ředitelem, kterého jmenuje 
správní rada a schvaluje valná hromada. 
 
3) Certifika ční orgány jsou nezávislé v rozhodování o certifikac i a 
mají sv ůj nezávislý rozpo čet. 
 
4) Systém řízení každého certifika čního orgánu je uplat ňován pomocí 
prvk ů systému jakosti. 
 



 
 
 

Článek XIII. 
Zánik agentury 

 
1) Agentura m ůže být rozpušt ěna pouze rozhodnutím valné hromady 
agentury. 
 
2) V p řípad ě zániku agentury bude provedeno vypo řádání majetku. 
Zůstatek bude p řeveden na jiný neziskový subjekt, který je založen 
ke stejným nebo obdobným ú čel ům. 
 
 

Článek XIV. 
Zvláštní a záv ěre čná ustanovení 

 
1) Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto  statutem, se 
řídí p říslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, 
ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, p ředevším ust. § 214 a násl. OZ.  
 
2) Tyto stanovy byly schválené valnou hromadou, kte rá se konala dne 
16.4.2015.  
 
 
 
V Náměšti nad Oslavou dne 16.4.2015  
 
 
 

 
                                  ................. ............ 

Ing. Kv ětuše Hejátková   
předsedkyn ě správní  rady 
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