Stanovy zájmového sdružení právnických osob
LESNICKO – DŘEVAŘSKÁ KOMORA ČR
Preambule
Vědomi si postavení lesnicko-dřevařského sektoru a jeho důležité a nezastupitelné role v rámci
stabilizace a rozvoje venkova, stávající dlouhodobé roztříštěnosti zájmových oborových
organizací a stále naléhavější potřeby existence subjektu, který bude prosazovat a hájit klíčové
zájmy tohoto odvětví bez ohledu na formu vlastnictví a současně bude dlouhodobě usilovat o
zajištění ekonomické stability a zvýšení prestiže oboru, ve kterém bude základním principem
jeho fungování a rozvoj, zakládáme níže popsanou Lesnicko-dřevařskou komoru ČR:

Hlava I.
Článek 1
Název a sídlo
1. Název právnické osoby zní: Lesnicko-dřevařská komora České republiky (dále jen
„LDK ČR“, případně „Komora“).
a)

Překlad názvu LDK ČR do angličtiny zní: Federation of Forestry and Timber
Industry of the Czech Republic ( FFTI).

b)

Sídlem LDK ČR je Praha – 10, Počernická 96, PSČ 108 00
Článek 2
Právní poměry

1. LDK ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví lesního hospodářství a
dřevařské prvovýroby, ustavené podle § 20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. LDK ČR je dobrovolné, nepolitické a nezávislé sdružení a své členy sdružuje na základě
společných cílů vyjádřených v čl. 4. těchto stanov.
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3. LDK ČR je zájmovým společenstvem ve smyslu statutu Agrární komory České
republiky.
4. LDK ČR je právnickou osobou, registrovanou pod IČ 02472619.
Článek 3
Územní působnost
1. LDK ČR vyvíjí svou činnost v celé České republice.

Článek 4
Předmět činnosti
1. Předmětem činnosti LDK ČR je ochrana a uplatňování společných zájmů sdružených
právnických osob, které působí v lesnictví a navazujících oborech zpracování dřeva,
jakož i zájmů souvisejících, včetně udržitelného a trvalého rozvoje lesnickodřevařského sektoru.
2. LDK ČR je reprezentantem lesnicko-dřevařského sektoru při prosazování společně
schválených stanovisek a pozic vůči orgánům veřejné správy a obdobným organizacím
v České republice.
3. Hlavní činnost vykonává v souladu s platnými zákony a každoročním plánem činnosti
schváleným valnou hromadou, který je promítnut v akčním programu pro dané období.
4. Hlavními činnostmi LDK ČR jsou zejména:
a) Identifikace, formulace a uplatňování společných zájmů sdružených právnických
osob vůči orgánům veřejné správy, jakož i jiným subjektům, jejichž činnost
souvisí s lesnicko-dřevařským sektorem.
b) Trvalé úsilí o vyvážené fungování oboru, zkvalitnění podnikatelského prostředí a
dodržování etických zásad podnikání.
c) Podpora a aktivní účast na přípravě a oponentuře legislativních, regulačních a
doporučujících opatření na úrovni státu a evropských orgánů.
d) Navazování a prohlubování spolupráce s ostatními oborovými svazy a
společenstvy, která mají k problematice lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu
vztah, nebo navazují na jejich činnost.
5. Vedlejšími činnostmi LDK ČR jsou zejména:
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a) Zajišťování publikační a propagační činnosti, zejména ve prospěch českého
lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
b) Provozování lesnicko-dřevařského informačního monitoringu.
c) Poradenství v oblasti organizace, platné legislativy, ekonomické činnosti a
marketingu pro oblast zpracování lesnické produkce, služeb a dřevařských
produktů.
6. Základní směrné osnovy činnosti určuje valná hromada. Za činnost LDK ČR je
odpovědný předseda, zvolený na předsednictvu, který reprezentuje Komoru navenek,
operativní činnosti řídí a organizuje výkonný tajemník.

Hlava II.
ČLENSTVÍ V LDK ČR, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
Článek 5
Podmínky členství a žádost o členství
1.

Členy LDK ČR mohou být:
a) obchodní korporace nebo jiné právnické osoby, vyjma vzdělávacích a výzkumných
institucí, se sídlem na území České republiky, jejichž předmět podnikání či činnosti
souvisí s lesnicko-dřevařským sektorem, (dále jen „členské korporace“),
b) subjekty sdružující obchodní korporace na základě odvětvových a profesních zájmů,
jejichž předmět podnikání či činnosti souvisí s lesnicko-dřevařským sektorem, (dále
jen „členská sdružení“),
c) vzdělávací a výzkumné instituce, jejichž předmět činnosti souvisí s lesnickodřevařským sektorem (dále jen „vzdělávací a výzkumné instituce“).

2.

Členy LDK ČR nemohou být právnické osoby, o jejichž úpadku bylo pravomocně
rozhodnuto, nebo ty, u nichž došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku ve smyslu insolvenčního zákona, dále právnické osoby, které byly zrušeny bez
právního nástupce, a také právnické osoby, které jsou členy jiné osoby, která má cíl či
zájmy neslučitelné se zájmy LDK ČR.

3.

O členství lze požádat doručením žádosti o členství k rukám výkonného tajemníka, ve
které musí být:
a) uvedena identifikace příslušné právnické osoby včetně uvedení názvu a sídla;
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b) uvedeny relevantní základní informace osvědčující možnost přijetí takové osoby za
člena LDK ČR;
c) výslovně projevena vůle stát se členem LDK ČR;
d) obsažen závazek být vázán těmito stanovami a plnit povinnosti z nich vyplývající;
e) připojeny podpisy osob oprávněných jednat za takovou právnickou osobu.
4.

K žádosti o členství musí být připojen výpis nebo obdobný doklad z veřejného rejstříku,
seznamu či jiné evidence právnických osob, který osvědčuje právní formu žadatele jako
právnické osoby, případně prohlášení statutárního orgánu takové právnické osoby, že
taková evidence neexistuje, nebo že osoba vedoucí takovou evidenci nevydává výpisy
nebo obdobné doklady spolu s kopií aktuální verze zakladatelského právního jednání
takové právnické osoby.

5.

Výkonný tajemník je oprávněn požádat o poskytnutí dalších informací, podkladů a
dokumentů účelných pro posouzení žádosti o členství nebo přijetí příslušné osoby za
člena.

6.

Výkonný tajemník vede seznam členů. Seznam členů při založení LDK ČR je obsažen
v její zakladatelské smlouvě.
Článek 6
Vznik členství

1.

O přijetí za člena LDK ČR rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů
všech stávajících členů na základě výkonným tajemníkem předložené žádosti o
členství a jeho vyjádření o splnění podmínek pro členství v LDK ČR.

2.

Členství vzniká schválením žádosti o členství valnou hromadou.

3.

Ve vztahu k LDK ČR zastupuje člena fyzická osoba k tomuto písemně zmocněná
příslušným členem, jinak statutární orgán člena nebo jeho člen či členové.
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Článek 7
Deklarace
Členství v LDK ČR zavazuje člena k prosazování zájmů Komory a její propagaci, jakož i
k realizaci cílů a dílčích povinností vyplývajících ze schváleného přehledu každoroční
činnosti včetně případných finančních a jiných závazků.

Článek 8
Práva a povinnosti členů
1. Práva členů LDK ČR:
a) Každý člen má právo volit a být volen, vyjadřovat se k otázkám činnosti LDK ČR,
předkládat své návrhy, stanoviska a doporučení pro jednání orgánů LDK ČR a
využívat výsledky její činnosti.
b) Navrhnout svolání valné hromady.
c) Člen LDK ČR, jde-li o člena v postavení členské korporace, má při hlasování na
valné hromadě jeden hlas. Člen LDK ČR, jde-li o člena v postavení členského
sdružení, má při hlasování na valné hromadě tolik hlasů, kolik si jich v příslušném
roce sdružení koupí. Počet hlasů nesmí převýšit počet členů příslušného sdružení,
nejméně však 1 hlas a nejvíce však 10 hlasů. Členové LDK ČR, jde-li o členy
v postavení vzdělávacích a výzkumných institucí, mají při hlasování na valné
hromadě počet hlasů vycházející z jejich celkového počtu. Za každou započatou
trojici členů v postavení vzdělávacích a výzkumných institucí jim náleží jeden hlas,
tedy 1-3 členové jeden hlas, 4-6 členů další hlas a tak dále.
d) Každý člen má právo být odpovídajícím způsobem informován o aktivitách
Komory, účastnit se jich, využívat základní přístup k informačnímu systému
Komory, distribuovat své materiály a informace v rámci společných akcí LDK ČR,
jsou-li poskytovány členům v rámci úhrady členského příspěvku.
e) Členství v LDK ČR je dobrovolné, LDK ČR nezasahuje do vnitřních záležitostí
svých členů.
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2. Povinnosti členů LDK ČR:
a) Dodržovat Stanovy a řídit se rozhodnutími statutárních orgánů LDK ČR, pokud se
tato netýkají obchodní a hospodářské oblasti podnikání.
b) Pokud se k tomu zaváže, podílet se aktivně na její činnosti mimo valnou hromadu.
c) Prosazovat zájmy LDK ČR vyplývající z jejich řádně schválených dokumentů.
d) V případě, že jedná za LDK ČR, dbát o to, aby jí nezpůsobil újmu, zejména aby
nepoškozoval její reputaci.
e) Platit členské příspěvky podle rozhodnutí valné hromady LDK ČR v určené výši a
lhůtě. Výše členského příspěvku člena LDK ČR v postavení členského sdružení je
určena tak, že za první hlas platí členské sdružení řádný příspěvek schválený valnou
hromadou LDK ČR pro členské korporace v plné výši, za každý další hlas až do
maximálního přípustného počtu pak platí 50% schváleného řádného členského
příspěvku pro členské korporace. Výše členského příspěvku stanovená pro
vzdělávací a výzkumné instituce může činit maximálně 1/3 výše členského
příspěvku stanoveného pro členské korporace.

Článek 9
Zánik členství
1. Členství v LDK ČR se ukončuje na základě kterékoliv z následujících skutečností:
a) vyloučení z LDK ČR rozhodnutím valné hromady;
b) vystoupení z LDK ČR;
c) zánik člena;
d) zánik LDK ČR.
2. O vyloučení člena LDK ČR rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů
všech stávajících členů na základě výkonným tajemníkem předložené žádosti o
vyloučení. Důvodem pro vyloučení člena je nezaplacení členského příspěvku ani
v dodatečně určené lhůtě, porušení povinností člena dle těchto stanov nebo zánik
podmínek nutných pro vznik členství či vznik okolností zakládajících nemožnost být
členem LDK ČR.
3. Člen LDK ČR může požádat o ukončení členství doručením písemného oznámení o
vystoupení výkonnému tajemníkovi.
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4. Členství zaniká provedením výmazu ze seznamu členů, který výkonný tajemník
provede bez zbytečného odkladu a o němž vydá osvědčení.

Článek 10
Vypořádání při zániku členství a při zániku LDK ČR
1. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na jakékoliv majetkové vypořádání vůči LDK
ČR. Zaplacené členské příspěvky se nevracejí. Povinnost k úhradě členských příspěvků,
s jejichž placením je člen, jehož členství zaniklo, v prodlení, zůstává nedotčena.
2. V případě zrušení LDK ČR bez právního nástupce proběhne likvidace LDK ČR.
Likvidátora jmenuje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
Ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností se použijí
přiměřeně pro likvidaci LDK ČR. Likvidační zůstatek se rozdělí poměrně mezi stávající
počet členů v době likvidace na valné hromadě.

Hlava III.
ORGÁNY LDK ČR

Článek 11
Zásady vnitřního uspořádání a jednání orgánů LDK ČR

1. Orgány LDK ČR jsou:
-

Valná hromada

-

Předsednictvo

-

Dozorčí rada

-

Výkonný tajemník

2. Volené orgány jsou odpovědné svým volitelům.
3. Orgány LDK ČR jsou schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
orgánu.
4. Hlasování se provádí na základě Jednacího a volebního řádu LDK ČR.
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5. V Jednacím a volebním řádu LDK ČR budou v případě většího počtu členů zřízeny
odborné sekce a nastaven jejich interní systém hlasování.

Článek 12
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem LDK ČR a je tvořena všemi členy LDK ČR.
2. Valnou hromadu svolává výkonný tajemník LDK ČR a není-li zvolen, první člen, který
tak učiní. Valná hromada se svolává nejméně jedenkrát ročně písemně s přiměřeným
předstihem a zpravidla v sídle LDK ČR. Svolání e-mailem na sdělené kontaktní adresy
členů postačuje.
3. Valná hromada LDK ČR je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
LDK ČR.
4. Usnesení nebo rozhodnutí valné hromady je přijato, hlasovalo-li pro ně více jak 80%
hlasů přítomných členů, není-li v těchto stanovách určeno jinak. Hlasování „per rollam“
všech členů prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo písemně je možné.
5. Valnou hromadu řídí výkonný tajemník, případně jiný pověřený svolavatel do doby, než
je určen její předsedající. Předsedající určuje procedurální pravidla jednání valné
hromady. Hlasuje se aklamací. Valná hromada schvaluje Jednací a volební řád.
6. O využití hlasování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo písemného
hlasování rozhoduje výkonný tajemník a procedurálně jej provádí.
7. Z valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje výkonný tajemník a předsedající
valné hromady, případně další zvolený ověřovatel.
8. Do působnosti valné hromady LDK ČR patří rozhodování o:
-

přijímání a vylučování členů;

-

schvalování plánu činnosti a finančního plánu;

-

schvalování roční zprávy o hospodaření a plánu hospodaření LDK ČR na další
rok;

-

schvalování rozpočtu LDK ČR;

-

volbě a odvolání členů předsednictva;

-

volbě a odvolání členů dozorčí rady;

-

schvalování kontrolní zprávy dozorčí rady LDK ČR;

-

přijímání změn těchto stanov a jejich doplňování;

-

výši členských příspěvků a jejich splatnosti;
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-

podmínky získávání dalších hlasů pro členská sdružení

-

zrušení LDK ČR s likvidací či její přeměně;

-

o dalších otázkách, které do její působnosti svěřují stanovy nebo které si svým
rozhodnutím vyhradí.

9. Na základě rozhodnutí valné hromady může LDK ČR vstupovat do jiných organizací
či zřizovat právnické osoby nebo se podílet na jejich vzniku.

Článek 13
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je tvořena fyzickými osobami nominovanými členy Komory. Dozorčí rada
je volena a odvolávána valnou hromadou, o volbě a odvolání členů dozorčí rady
rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
2. Členem dozorčí rady může být i fyzická osoba nereprezentující člena Komory
v případě, že je schválena valnou hromadou a ztotožňuje se s preambulí a cíli Komory.
3. Dozorčí rada především kontroluje naplňování plánu činnosti a finanční hospodaření
Komory.
4. Dozorčí rada má 3 členy a je volena na období 4 let. Opětovné zvolení je možné.
Administrativní záležitosti dozorčí rady zajišťuje výkonný tajemník Komory, případně
jiný pověřený člen Komory.
5. Dozorčí rada volí svého předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se schází nejméně
jednou za rok k vyhodnocení a kontrole plánu činnosti a finančního hospodaření
Komory.
6. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina členů.
7. V případě, že dozorčí rada není usnášeníschopná, svolá předseda dozorčí rady náhradní
zasedání. Náhradní zasedání dozorčí rady musí mít nezměněný pořad jednání a je
schopno usnášení bez ohledu na ustanovení předcházejícího odstavce.
8. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
9. Na jednání má přístup kterýkoliv člen Komory bez podmínek, popř. nečlen po schválení
většinou přítomných členů dozorčí rady.
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10. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo jednání způsobem „per rollam“.
Hlasování se uskutečňuje písemně, elektronickou komunikací (e-mailem) nebo faxem.
Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů dozorčí
rady. Hlasování „per rollam“ je písemně zaznamenáno do zápisu na nejbližším jednání
dozorčí rady.
11. Dozorčí rada se řídí Jednacím a volebním řádem LDK ČR.

Článek 14
Předsednictvo
1. Předsednictvo tvoří fyzické osoby - nominované členy LDK ČR, přičemž každá členská
korporace a vzdělávací a výzkumné instituce mohou nominovat 1 fyzickou osobu na 1
místo vyhrazené v předsednictvu společně pro členské korporace a vzdělávací a
výzkumné instituce, a každé členské sdružení může nominovat 1 fyzickou osobu na
každé ze 4 míst vyhrazených v předsednictvu pro členská sdružení, a zároveň řádně
zvolené valnou hromadou LDK ČR. Členská sdružení mají právo výlučně nominovat
fyzické osoby, vybrané členskými sdruženími na 4 místa v pětičlenném předsednictvu
a členské korporace a vzdělávací a výzkumné instituce mají právo výlučně nominovat
fyzické osoby, vybrané členskými korporacemi a vzdělávacími a výzkumnými
institucemi na jedno místo v pětičlenném předsednictvu. Jednotliví členové
předsednictva řádně nominovaní shora uvedeným způsobem jsou voleni valnou
hromadou na období čtyř let, o volbě a odvolání členů předsednictva rozhoduje valná
hromada kvalifikovanou většinou hlasů přítomných členů, přičemž závazné pořadí
hlasování je takové, že nejprve hlasuje valná hromada LDK ČR o osobách
nominovaných výlučně členskými sdruženími a teprve po zvolení 4 členů předsednictva
na základě nominací členských sdružení hlasuje valná hromada LDK ČR o osobách
nominovaných výlučně členskými korporacemi a vzdělávacími a výzkumnými
institucemi a volí 1 člena předsednictva na základě nominací členských korporací a
vzdělávacích a výzkumných institucí. Opětovné zvolení je možné. Předsednictvo je
statutárním orgánem LDK ČR. Předsednictvo v rámci své působnosti projednává
podněty, návrhy a pracovní výstupy z pracovních skupin LDK ČR, které následně
využívá při reprezentaci Komory.
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2.

Člen předsednictva může být v průběhu volebního období odvolán řádnou nebo
mimořádnou valnou hromadou, která současně provede doplňující volbu platnou do
konce původního volebního období.

3.

Předsednictvo v průběhu volebního období za rezignujícího či zemřelého člena
předsednictva kooptuje nového člena předsednictva.

4.

Předsednictvo má 5 členů.

5.

Předsednictvo si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Funkční období
předsedy a místopředsedy činí 2 roky. Administrativní záležitosti zajišťuje výkonný
tajemník.

6.

Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Jednání svolává
předseda, případně kterýkoliv člen předsednictva. O jednání se pořizuje písemný zápis
(možno elektronicky), který je k dispozici členům LDK ČR.

7.

Každý člen předsednictva má jeden hlas. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li
přítomna nadpoloviční většina členů.

8.

V případě, že předsednictvo není usnášeníschopné, svolá předseda a neučiní-li tak,
kterýkoli člen předsednictva, náhradní zasedání předsednictva. Náhradní zasedání
předsednictva musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno usnášení bez ohledu na
ustanovení předcházejícího odstavce. V případě opakovaného neúspěšného svolání
předsednictva, svolá předseda a neučiní-li tak, kterýkoli člen předsednictva, jménem
předsednictva valnou hromadu.

9.

Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy předsednictva.

10.

Na jednání má přístup kterýkoliv člen LDK ČR bez podmínek, popř. nečlen po schválení
většinou přítomných členů předsednictva.

11.

Předsednictvo může přijímat rozhodnutí i mimo jednání způsobem „per rollam“.
Hlasování se uskutečňuje písemně, elektronickou komunikací (e-mailem) nebo faxem.
Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů
předsednictva. Hlasování „per rollam“ je písemně zaznamenáno do zápisu na nejbližším
jednání předsednictva.

Článek 15
Výkonný tajemník
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1. Pro zajištění administrativních a jiných běžných činností se může rozhodnutím valné
hromady LDK ČR zřídit funkce výkonného tajemníka. Výkonný tajemník je jmenován
do funkce předsednictvem LDK ČR.
2. Výkonný tajemník v plném rozsahu odpovídá předsednictvu za činnost LDK ČR.
3. Funkce výkonného tajemníka je placená. S výkonným tajemníkem bude uzavřena
písemná smlouva. Výkonný tajemník vede práci kanceláře LDK ČR.

Hlava IV
MAJETKOVÉ POMĚRY LDK ČR

Článek 16
Majetek a hospodaření
1. LDK ČR disponuje majetkem, který je řádně spravován a evidován v řádně vedeném
účetnictví LDK ČR. Finanční prostředky z podpor, dotací, členských a dobrovolných
příspěvků budou vedeny na samostatném účtu LDK ČR a rozhodování o jejich využití
bude podléhat výkonnému tajemníkovi v rámci akčního a finančního plánu LDK ČR
schváleného valnou hromadou. Veškerý majetek je ve vlastnictví LDK ČR a nelze jej
použít jinak, nežli pro naplňování jejích cílů a účelu a k rozvoji další její činnosti.
2. Za řádné vedení účetnictví a správu majetku sdružení plně odpovídá výkonný tajemník.
3. Roční vyúčtování a způsob nakládání s majetkem je výkonný tajemník povinen
předložit předsednictvu a následně valné hromadě k projednání.

Článek 17
Jednatelské oprávnění
1. Jménem LDK ČR jedná a za LDK ČR je zmocněn podepisovat předseda LDK ČR.
2. LDK ČR může dále zastupovat na základě písemné plné moci pověřený zástupce.

12

Hlava V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18
Stanovy LDK a jejich změny
1. První stanovy LDK ČR byly schváleny v rámci zakladatelské smlouvy LDK ČR.
Změny a doplnění stanov nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou. O
přijímání změn a doplnění stanov a rozhoduje valná hromada 80% většinou hlasů všech
členů LDK ČR.

V Praze dne 10. března 2016
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