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S T A N O V Y 
České asociace podnikatelů v lesním hospodářství – 

zájmového sdružení právnických osob 

(úplné znění po změnách schválených sněmem dne 11.04.2017) 

 
 

I. 
Název a sídlo 

 
1. Název zájmového sdružení: 

Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství, zkratka ČAPLH (dále jen „Asociace“) 
2. Sídlo Asociace: 

Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6 
3. Právní postavení: 

Asociace je právnickou osobou, vzniklou podle ustanovení § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jako zájmové sdružení právnických osob. 

 
 

II. 
Charakteristika a předmět činnosti 

 
1. Asociace je profesním, dobrovolným, zaměstnavatelským a nezávislým sdružením právnických 

osob, firem podnikajících v oblasti lesního hospodářství a zpracovávání dřeva s působností na 
území České republiky, jejímž hlavním zájmem je hájit oprávněné zájmy zejména malých a 
středních firem regionálního významu.  

2. Cílem činnosti Asociace je podpora a obhajování oprávněných zájmů členů v dané oblasti činnosti, 
a péče o jejich profesní zájmy a odborný růst, dále podíl na tvorbě a realizaci hospodářské politiky 
státu v lesním hospodářství, dřevozpracujícím průmyslu a oblastech souvisejících (dále jen „v 
lesním hospodářství“), při jednání s orgány státní správy České republiky (dále jen „ČR“) a 
podnikatelskými subjekty v ČR i v zahraničí. 

3. Asociace je profesním sdružením zaměstnavatelů, jež mají ve smyslu § 23 a § 25 a násl. zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním 
vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, ambice kolektivně vyjednávat, a kolektivní smlouvou, 
ať již podnikovou nebo vyššího stupně, upravit práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, 
jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran kolektivní smlouvy. 

4. K dosažení těchto cílů Asociace: 

4.1. poskytuje svým členům odborné informace a služby, 

4.2. pečuje o podporu dobrého jména odvětví na veřejnosti i před orgány státní správy, 

4.3. financuje vybrané projekty a programy Asociace. 

5. Předmětem činnosti Asociace je zejména: 

5.1. vypracovávání kvalifikovaných stanovisek a doporučení pro orgány státní správy připravující 
tvorbu obecně závazných právních předpisů, týkajících se právní regulace těchto oblastí: 

5.1.1.  celní a licenční politiky, 

5.1.2.  dotací a subvencí, 

5.1.3.  veřejných zakázek a hospodářské soutěže, 

5.1.4.  daní a poplatků, 

5.1.5.  zaměstnanosti, 

5.1.6.  dalších, souvisejících s lesním hospodářstvím, 

5.2. formulování společných ekonomických a jiných oprávněných zájmů svých členů, 
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5.3. poskytování služeb svým členům v oblasti právní, finanční, cenové, daňové, zahraničně 
obchodní, technologické, organizace řízení, jakož i vzdělávání v těchto oblastech, 

5.4. kolektivní vyjednávání a uzavírání kolektivní smlouvy, ať již podnikové nebo vyššího stupně, 
v kolektivních smlouvách upravování práv zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, jakož i 
práv nebo povinností smluvních stran kolektivní smlouvy, 

5.5. spolupracování s obdobnými profesními organizacemi v ČR i v zahraničí a podpora rozvoje 
zahraničně obchodních styků svých členů, 

5.6. podporování růstu spotřeby dřeva a výrobků ze dřeva v České republice, 

5.7. shromažďování, analýza a distribuce odborných informací v oblasti lesního hospodářství 
členům Asociace, 

5.8. monitorování procesů veřejných zakázek a hospodářské soutěže v lesním hospodářství, 

5.9. vystupování v zastoupení členských subjektů v širších podnikatelských svazech. 
 
 

III. 
Vznik a zánik členství 

 
1. Členství v Asociaci je dobrovolné. Členem Asociace (řádným i přidruženým) se může stát 

právnická osoba, která má o členství zájem a splňuje níže uvedené podmínky jeho vzniku.  

 
2. Podmínky vzniku členství: 

2.1. podání písemné přihlášky do Asociace, 

2.2. uchazeč se ztotožňuje s cíly, stanovami a programovými záměry ČAPLH a současně s nimi 
vysloví písemný souhlas, 

2.3. uchazeč není současně členem jiného profesního lesnického sdružení s obdobnou náplní 
činnosti, v odůvodněných případech může o odlišném přístupu rozhodnout sněm, 

2.4. v roce předcházejícím přijetí za člena realizoval lesní práce v těžební činnosti do objemu 
280 000 m3 a lesní práce v pěstební činnosti do objemu 60 milionů Kč, v případě společností 
tvořících koncern se limity posuzují konsolidovaně, 

2.5. rozhodnutí sněmu o přijetí za člena. 

 
3. Po rozhodnutí o přijetí uhradí uchazeč do třiceti dnů vstupní členský příspěvek ve výši 5000 Kč, 

den jeho připsání na účet asociace je zároveň dnem vzniku členství. V případě jeho neuhrazení 
v termínu členství nevzniká. 
 

4. Zánik členství: 

Členství zaniká: 

4.1. vystoupením člena na základě výpovědi doručené prezidiu, a to uplynutím jednoměsíční lhůty 
ode dne jejího doručení, 

4.2. vyloučením člena, který neplní své povinnosti dané těmito stanovami, rozhodnutím sněmu na 
základě návrhu prezidia Asociace. K tomuto návrhu se předloží stanovisko dozorčí rady. 

4.3. vstupem člena do likvidace, rozhodnutím soudu o jeho úpadku, nebo v případě, kdy 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku.  

 
 

IV. 
Výše a způsob zaplacení členského příspěvku 

 
1. Každý člen Asociace je povinen zaplatit Asociaci jednorázový vstupní členský příspěvek a poté 

roční členský příspěvek za každý rok nebo část roku trvání členství v Asociaci. 
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2. Výše ročního členského příspěvku je stanovena samostatným příspěvkovým řádem, který 
schvaluje Sněm. 
 

 

V. 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Každý člen Asociace má právo: 

1.1. podílet se na činnosti Asociace, 

1.2. hlasovat na sněmu  

(platí pouze pro řádné členy a pouze v případě uhrazených členských příspěvků), 

1.3. podávat návrhy, připomínky a dotazy k bodům programu projednávaných sněmem Asociace, 

1.4. vyjadřovat se k činnosti Asociace, 

1.5. navrhovat kandidáty do orgánů Asociace, 

1.6. používat logo asociace. 

 

2. Každý člen Asociace je povinen: 

2.1. napomáhat podle svých možností realizaci předmětu činnosti Asociace uvedeného v čl. II 
stanov, 

2.2. dodržovat stanovy Asociace a ostatní vnitřní předpisy, 

2.3. přispívat svou činností k dobrému jménu Asociace, 

2.4. plnit usnesení sněmu Asociace, 

2.5. vystupovat v souladu s cíli a posláním Asociace, hájit a prosazovat její zájmy a chránit dobré 
jméno Asociace a jejích členů. 

 
 

VI. 
Orgány Asociace a jejich působnost 

 
Orgány Asociace jsou: sněm Asociace, prezidium Asociace, prezident Asociace, viceprezident 
Asociace, a dozorčí rada Asociace. 
 
1. Sněm Asociace 

Je nejvyšším orgánem Asociace, je tvořen zástupci jejích členů, schází se nejméně jednou ročně na 
řádném sněmu a dále vždy, rozhodne-li tak prezidium nebo požádá-li o svolání dozorčí rada nebo 
nejméně 20 % členů Asociace a navrhne program jednání mimořádného sněmu. 

1.1.   Sněm je svoláván prezidiem. 

1.2.   Pozvánka na sněm musí obsahovat místo, datum, hodinu konání a program jednání. Zasílá    
se elektronickou poštou nejméně čtrnáct dnů před konáním sněmu a zveřejňuje se na 
webových stránkách Asociace. 

1.3.    Mimořádný sněm svolává prezidium s navrženým programem jednání do 30 dnů ode dne 
obdržení žádosti o jeho svolání. Pokud prezidium nesvolá mimořádný sněm v uvedené lhůtě, 
jsou členové Asociace, kteří o svolání žádají, oprávněni svolat sněm sami. Hlasování na 
mimořádném sněmu se řídí ustanovením čl. VI odst. 1.5.   

1.4.   Sněm je usnášení schopný, jestliže je přítomno nejméně 50 % všech členů Asociace. 

1.5.   Sněm rozhoduje většinou hlasů přítomných členů s výjimkou odstavců 1.11.1., 1.11.5. a 
1.11.7 tohoto článku, k jejichž schválení je nutný souhlas alespoň 3/4 přítomných členů. 
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1.6.   Každý řádný člen Asociace má při hlasování na sněmu Asociace jeden hlas. Přidružený člen 
nemá hlasovací právo. 

1.7.   Jednotliví členové jsou na sněmu zastoupeni svými statutárními zástupci nebo zmocněnci na 
základě plné moci. 

1.8.   Jednání sněmu řídí prezident Asociace a v případě jeho nepřítomnosti osoba pověřená 
prezidiem. 

1.9.    Na řádném sněmu se nejdříve hlasuje o návrhu prezidia. Pokud tento návrh získá potřebnou 
většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. V případě, že návrh prezidia nebude 
schválen, hlasuje se o návrzích členů Asociace v pořadí, v jakém byly předneseny nebo 
písemně předloženy. Získá-li některý z těchto návrhů potřebnou většinu hlasů, o dalších 
návrzích se již nehlasuje. 

1.10. Na mimořádném sněmu se hlasuje nejdříve o návrhu člena (členů) Asociace, kteří o svolání 
mimořádného sněmu požádali. Pokud tento návrh získá potřebnou většinu, o dalších 
návrzích se již nehlasuje. V případě, že tento návrh nebude schválen, hlasuje se o návrhu 
prezidia a nebude-li ani tento návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích členů Asociace v 
pořadí, v jakém byly předneseny nebo písemně předloženy. Získá-li některý z těchto návrhů 
potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje. 

1.11.  Do působnosti sněmu patří: 

1.11.1. schvalování změn stanov Asociace, 

1.11.2. schvalování koncepce činnosti Asociace předložených prezidiem a jejích změn, 

1.11.3. schvalování rozpočtu a ročního závěrečného vyúčtování předloženého prezidiem, 

1.11.4. odvolání členů a volba nových členů prezidia a dozorčí rady Asociace podle článku 
VI odst. 2 a odst. 4, 

1.11.5. rozhodnutí o zániku nebo likvidaci Asociace, 

1.11.6. odvolání a volba likvidátora, 

1.11.7. přijímání nových členů, 

1.11.8. schvalování kolektivní smlouvy vyššího stupně,  

1.11.9. schvalování příspěvkového řádu Asociace,  

1.11.10. další záležitosti, které si vyhradí sám.  

1.12.  O jednání sněmu se do 21 dnů po jeho konání vyhotovuje zápis, podepsaný dvěma 
ověřovateli a zapisovatelem. 

 
2. Prezidium Asociace 

Je nejvyšším řídícím orgánem Asociace a má  5 členů.  

Je tvořeno prezidentem Asociace a viceprezidentem Asociace, ostatní členové jsou členové prezidia 
Asociace.  

Prezidium může sestavovat odborné komise nebo oslovovat jednotlivé odborníky.  

Prezidium volí a odvolává prezidenta a viceprezidenta Asociace. 

2.1. Prezidium je kolektivním orgánem, rozhoduje ve sboru většinou hlasů všech přítomných členů, 
při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. 

V naléhavých případech může prezidium rozhodnout i formou korespondenčního hlasování. 
V tomto případě je pro přijetí usnesení nutný souhlas 70 % všech členů prezidia. 

Má právo do nejbližšího sněmu kooptovat nejvýše tři členy, a to za ty členy, jejichž funkce 
v průběhu funkčního období zanikla.  

Klesne-li počet členů prezidia zvolených sněmem pod 60 %, prezidium svolá mimořádný sněm 
za účelem doplnění prezidia.  
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Mandát člena prezidia zaniká doručením písemného oznámení o rezignaci na funkci člena 
prezidia sekretariátu Asociace.  

2.2. Funkční období členů prezidia je 5 let, opakovaná volba je možná. 

2.3. Práva a povinnosti prezidia Asociace: 

2.3.1. prezidium rozhoduje o všech záležitostech Asociace mezi sněmy ve smyslu závěrů a 
plánů schválených sněmem, 

2.3.2. prezidium předkládá sněmu ke schválení koncepci činnosti Asociace a návrh jejích 
změn, rozpočet na příslušný kalendářní rok a závěrečné vyúčtování, 

2.3.3. prezidium rozhoduje i v dalších věcech, které si vyhradí a které nejsou svěřeny sněmu 
nebo dozorčí radě, 

2.3.4. prezidium vykonává usnesení sněmu, 

2.3.5. prezidium svolává sněm a navrhuje program řádného, popřípadě mimořádného 
sněmu, 

2.3.6. prezidium schvaluje strukturu výkonného aparátu Asociace a rozsah jeho pravomocí, 

2.3.7. prezidium navrhuje sněmu vyloučení člena při závažném porušení stanov Asociace. 

2.3.8. prezidium rozhoduje o všech nákladových, majetkových a jiných transakcích, jejichž 
cena (pořizovací, odhadní, tržní hodnota) přesahuje 100 tisíc Kč. Za takovéto operace 
odpovídá prezidium jako celek. 

2.4. Práva a povinnosti členů prezidia: 

Člen prezidia je povinen: 

2.4.1. Vystupovat v souladu s cíli a posláním Asociace, hájit a prosazovat jeho zájmy a 
chránit dobré jméno Asociace a jejích členů. 

2.4.2. Plnit úkoly mu svěřené v dohodnutých termínech. 

2.4.3. Zúčastňovat se jednání prezidia. 

Člen prezidia je oprávněn: 

2.4.4. Hlasovat na prezidiu. 

2.4.5. Předkládat podněty a návrhy pro činnost Asociace v souladu s jejími cíli a posláním. 

2.4.6. Účastnit se všech jednání Asociace. 

2.4.7. Kontrolovat plnění usnesení prezidia nebo sněmu. 

2.4.8. Člen prezidia může vykonávat funkci ve statutárních, kontrolních nebo obdobných 
orgánech obdobných sdružení nebo spolků jako je Asociace pouze se souhlasem 
prezidia; o této skutečnosti je povinen prezidium předem informovat a vyžádat si jeho 
souhlas. Prezidium o této skutečnosti informuje nejbližší sněm. 

 
3. Prezident Asociace 

Je výkonným orgánem Asociace. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje viceprezident. Předsedá prezidiu, 
řídí jeho jednání a podepisuje jeho rozhodnutí.  

3.1. Prezident zastupuje Asociaci navenek. 

3.2. Prezident odpovídá prezidiu za stav Asociace v plném rozsahu.  

3.3. Rozhoduje o nákladových a majetkových transakcích ve výši nižší, než je stanoveno pro 
rozhodování prezidia.  

 
4. Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Asociace. 

4.1. Dozorčí rada má tři členy a je volena sněmem tak, aby členy dozorčí rady nebyli zvoleni 
zástupci těch členů Asociace, kteří mají zastoupení v prezidiu Asociace. Dozorčí rada má 
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právo do nejbližšího sněmu kooptovat nejvýše jednoho člena, a to za toho člena, který v 
průběhu volebního období odstoupil ze své funkce. Klesne-li počet členů dozorčí rady 
zvolených sněmem pod dva, prezidium svolá mimořádný sněm za účelem doplnění dozorčí 
rady. Mandát člena dozorčí rady zaniká doručením písemného oznámení o rezignaci na funkci 
člena dozorčí rady sekretariátu Asociace. 

4.2. Funkční období členů dozorčí rady je 5 let, opakovaná volba je možná. 

4.3. V čele dozorčí rady je předseda, volený členy dozorčí rady. 

4.4. Práva a povinnosti dozorčí rady: 

4.4.1. Dozorčí rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. 

4.4.2. Nejméně jednou za tři měsíce nebo vždy, když o to požádá prezidium nebo dozorčí 
rada, se koná společné jednání prezidia a dozorčí rady. 

4.4.3. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Asociace a předkládá sněmu svou 
vlastní zprávu. 

4.4.4. Dozorčí rada se vyjadřuje k zásadním koncepčním materiálům, předkládaných 
prezidiem sněmu. 

4.4.5. Dozorčí rada má právo požádat prezidium o svolání mimořádného sněmu. Pokud tak 
prezidium v předepsaných lhůtách neučiní, má právo svolat mimořádný sněm. 

 
 

VII. 
Přidružené členství 

 
Právnická osoba, která se ztotožňuje s cíly, stanovami a programovými záměry ČAPLH, se může stát 
přidruženým členem Asociace. Přidružený člen Asociace má všechna práva a povinnosti řádného 
člena Asociace s výjimkou práva hlasovat na sněmu Asociace a s výjimkou práva na podíl na 
likvidační zůstatek. Pro přijetí se použijí ustanovení bodu článku III.    

 
 

VIII. 
Majetek Asociace 

 
Majetek Asociace tvoří hmotná a nehmotná aktiva získaná vlastní činností, z členských příspěvků, 
dividend, dotací, grantů, darů a ostatních příjmů Asociace. 
 
 

IX. 
Hospodaření Asociace 

 
1. Asociace hospodaří podle schváleného rozpočtu. Rozpočet je sestavován vždy na příslušný 

kalendářní rok. 

2. Asociace vede účetnictví a evidenci majetku podle obecně závazných právních předpisů. 
 
 

X. 
Jednání za Asociaci 

 
Za Asociaci jedná prezident samostatně, anebo viceprezident spolu s jedním členem prezidia, anebo 
osoba k tomu písemně zmocněná prezidentem nebo prezidiem.  

Podepisování se děje tak, že k názvu Asociace připojí samostatně svůj podpis prezident, anebo 
současně viceprezident spolu s jedním členem prezidia, anebo osoba písemně zmocněná 
prezidentem nebo prezidiem. 
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XI. 
Způsob zániku Asociace 

 
1. Asociace zaniká rozhodnutím sněmu. 

2. Majetek Asociace může přejít na právního nástupce. 

3. Pokud majetek nepřechází při zániku Asociace na právního nástupce, musí být provedena 
likvidace majetku ve smyslu platné právní úpravy. 

4. Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný sněmem. 

5. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi řádné členy Asociace rovným dílem. 
 
 

XII. 
Logo Asociace 

 
Řádný i přidružený člen Asociace je oprávněn používat logo Asociace. 
 
 

XIII. 
Ustanovení závěrečná 

 
1. Asociace může být členem organizací v ČR i v jiných zemích. 

2. Stanovy ve výše uvedeném znění nabývají účinnosti okamžikem schválení změn sněmem 
Asociace dne 11.04.2017. 

 

 
 
 

 
 
 

Ing. František Dejnožka 
prezident Asociace 


