
 

 

STANOVY SPOLKU 

UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, Z.S. 
 
 

1. NÁZEV, SÍDLO, POSTAVENÍ SPOLKU 

1.1. Název spolku je „Unie malých a středních podniků ČR, z.s.“ (dále jen „spolek“). Anglický ekvivalent 

názvu spolku je „SME UNION Czech Republic“. 

1.2. Sídlem spolku je Michnův palác, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1. 

1.3. Spolek je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

1.4. Spolek působí v České republice a v ostatních členských státech Evropské unie. 

2. ÚČEL A ČINNOSTI SPOLKU 

2.1. Spolek je samosprávný, dobrovolný, nevládní a neziskový svazek právnických a fyzických osob. 

2.2. Účelema hlavní činností spolku je zlepšování podnikatelského prostředí, zvyšování 

konkurenceschopnosti českých malých a středních podniků a prosazování zájmů českých malých a 

středních podniků (dále jen „MSP“) v České republice a v Evropské unii. 

2.3. Spolek a jeho činnost vychází a odpovídá principům a programu celoevropské organizace SME UNION. 

Spolek se řídí liberálně-konzervativními myšlenkovými principy v České republice i v zahraničí. 

2.4. V rámci hlavní činnosti spolek vykonává zejména tyto činnosti: 

2.4.1. podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých 

členů; 

2.4.2. vytváření platformy pro rozvoj spolupráce mezi MSP a českými státními orgány; 

2.4.3. iniciování zlepšování podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání v České republice a 

Evropské unii; 

2.4.4. podpora zvyšování konkurenceschopnosti MSP;  

2.4.5. podpora uplatňování principů rovných příležitostí a odstraňování všech forem diskriminace 

v podnikatelském prostředí v České republice a Evropské unii; 

2.4.6. podpora vzájemné spolupráce mezi MSP; 

2.4.7. posilování spolupráce mezi MSP a velkými společnostmi; 

2.4.8. posilování spolupráce mezi MSP a vysokými školami; 

2.4.9. tvorba a realizace programů vzdělávání v oblasti rozvoje malého a středního podnikání a 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů a podpory zaměstnanosti; podpora vzdělávání zaměstnanců 

členů spolku; 

2.4.10. podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vědecké činnosti mezi MSP; 



 

 

2.4.11. vytváření platformy pro rozvoj spolupráce mezi MSP v České republice a evropskými 

institucemi, zejména Evropským parlamentem; 

2.4.12. vytváření platformy pro rozvoj spolupráce mezi MSP v České republice a MSP v členských 

státech Evropské unie; 

2.4.13. iniciování odstranění diskriminačních omezení v oblasti volného pohybu osob a poskytování 

služeb; poskytování poradenství v oblasti činnosti a působnosti MSP, zpracování statistik, 

analýz, průzkumů, studií a dalších odborných materiálů z ekonomické oblasti; 

2.4.14. podpora a pomoc členům při neoprávněném postupu orgánů jiných členských států Evropské 

unie nebo institucí Evropské unie; 

2.4.15. podpora liberalizace trhu při současném přísném dodržování pravidel ochrany hospodářské 

soutěže včetně ochrany MSP v v České republice a Evropské unii. 

2.5. Jako vedlejší činnosti může spolek vyvíjet hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti, přičemž účelem této vedlejší činnosti je podpora hlavní činnosti a hospodárné 

využití spolkového majetku. Předmětem takové vedlejší výdělečné činnosti jsou výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

3. ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

3.1. Ve spolku existují dva druhy členství, a to (i) členství řádné a (ii) členství bez hlasovacího práva. 

4. ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ 

4.1. Řádným členem se může stát na základě písemné přihlášky zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba, 

která: 

4.1.1. souhlasí se stanovami spolku a zaváže se je dodržovat; 

4.1.2. zaváže se dodržovat usnesení orgánů spolku; a 

4.1.3. zaplatí členský poplatek stanovený pro řádné členy. 

4.2. Na řádné členství není právní nárok. Řádné členství se váže pouze k osobě člena a nepřechází na právní 

nástupce. 

4.3. Písemnou přihlášku podává zájemce o řádné členství výboru spolku. Za právnickou osobu podává 

přihlášku její statutární orgán.  

4.4. Řádné členství ve spolku vzniká na základě rozhodnutí výboru spolku. Nejbližší členská schůze může 

přijetí člena vetovat. V takovém případě se uhrazený členský příspěvek vrací. 

4.5. Řádní členové mají následující práva:  

4.5.1. právo účastnit se a hlasovat na členské schůzi spolku; 

4.5.2. právo být volen do orgánů spolku; 

4.5.3. právo účastnit se aktivit spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy 

a klást otázky; 

4.5.4. právo být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod 

plynoucích zčlenství ve spolku.  



 

 

4.6. Řádní členové mají následující povinnosti: 

4.6.1. platit členský příspěvek; 

4.6.2. zdržet se jednání a činností, které by byly v rozporu se zájmy a účely spolku a jednat v souladu 

se zájmy a účelem spolku;  

4.6.3. jednat v rámci své podnikatelské činnosti v souladu s dobrými mravy; 

4.6.4. dodržovat stanovy spolku a závazná rozhodnutí orgánů spolku; a 

4.6.5. v případě zvolení nebo delegace řádně vykonávat funkce v orgánech, kde zastupuje zájmy 

spolku. 

4.7. Spolek je oprávněn vůči řádnému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud poruší členské 

povinnosti stanovené zákonem nebo těmito stanovami: 

4.7.1. napomenutí řádného člena, které provede písemně výbor; nebo 

4.7.2. vyloučení ze spolku v souladu s čl. 4.8.4 těchto stanov. 

4.8. Řádné členství zaniká: 

4.8.1. nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě. Výzva k zaplacení členského příspěvku 

v dodatečné lhůtě se nevyžaduje; 

4.8.2. písemným oznámením o vystoupení, které člen doručí spolku; 

4.8.3. zánikem nebo úmrtím člena; 

4.8.4. vyloučením; nebo 

4.8.5. zánikem spolku. 

4.9. Člen může být vyloučen ze spolku z důvodu závažného nebo opakovaného porušení stanov spolku či 

závažného nebo opakovaného jednání, které je v rozporu se zájmy a účelem spolku. O vyloučení 

rozhoduje výbor spolku po schválení vyloučení předsednictvem.  

5. ČLENSTVÍ BEZ HLASOVACÍHO PRÁVA 

5.1. Členem bez hlasovacího práva se může stát na základě přihlášky fyzická nebo právnická osoba po 

zaplacení členského poplatku pro členy bez hlasovacího práva. 

5.2. Na členství bez hlasovacího práva není právní nárok. Členství se váže pouze k osobě člena a nepřechází 

na právní nástupce. 

5.3. Členství bez hlasovacího práva vzniká na základě rozhodnutí výboru spolku. 

5.4. Členové bez hlasovacího práva mají následující práva:  

5.4.1. účastnit se aktivit spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a 

klást otázky; a 

5.4.2. být informováni o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích 

z členství ve spolku.  

5.5. Členové bez hlasovacího práva mají následující povinnosti:  



 

 

5.5.1. platit členský příspěvek; 

5.5.2. zdržet se jednání a činností, které by byly v rozporu se zájmy a účelemspolku a jednat v 

souladu se zájmy a účelem spolku;  

5.5.3. jednat v rámci své podnikatelské činnosti v souladu s dobrými mravy; a 

5.5.4. dodržovat stanovy spolku a závazná rozhodnutí orgánů spolku. 

5.6. Spolek je oprávněn vůči svému členovi bez hlasovacího práva uplatnit níže uvedené sankce, pokud 

jeho činnost bude v rozporu se stanovami, zájmy nebo účelemspolku: 

5.6.1. napomenutí člena spolku, které písemně provede výbor spolku; nebo 

5.6.2. vyloučeníčlena ze spolku. 

5.7. Členství bez hlasovacího práva zaniká: 

5.7.1. nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě. Výzva k zaplacení členského příspěvku 

v dodatečné lhůtě se nevyžaduje; 

5.7.2. písemným oznámením, které člen bez hlasovacího práva doručí písemně spolku; 

5.7.3. zánikem právnické osoby bez právního nástupce nebo úmrtím fyzické osoby;  

5.7.4. vyloučením; 

5.7.5. zánikem spolku. 

5.8. Člen může být vyloučen ze spolku z důvodu závažného nebo opakovaného porušení stanov spolku či 

závažného nebo opakovaného jednání, které je v rozporu se zájmy a účelem spolku. O vyloučení 

rozhoduje výbor spolku po schválení vyloučení předsednictvem. 

6. SEZNAM ČLENŮ 

6.1. Spolek vede neveřejný seznam členů. Do seznamu členů se zapisuje jméno a příjmení či název, 

bydliště, popř. sídlo, e-mailová adresa člena a údaj o druhu členství člena. Členové se do seznamu 

členů zapisují po přijetí za člena. Člen se ze seznamu členů vymaže bez zbytečného odkladu poté, co 

bude prokázáno, že došlo k zániku členství. Zápisy a výmazy do seznamu členů provádí výbor. 

6.2. S osobními údaji členů musí být nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy.  

6.3. Seznam členů pro účely spolkové činnosti nebude zveřejňován, s výjimkou případů, kdy je toto 

požadováno příslušnými právními předpisy a oprávněných požadavků orgánů veřejné správy. Seznam 

členů může být zpřístupněn třetím osobám pouze v souvislosti s činností spolku. 

7. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU 

7.1. Orgány spolku tvoří: 

7.1.1. členská schůze; 

7.1.2. výbor; 

7.1.3. předsednictvo spolku; 

7.1.4. čestné předsednictvo; a 



 

 

7.1.5.  sekretariát. 

7.2. Orgány spolku přijímají rozhodnutí nadpoloviční většinou jejich přítomných členů, pokud zákon nebo 

tyto stanovy nestanoví něco jiného. 

7.3. Funkční období volených orgánů spolku trvá tři (3) roky. 

8. ČLENSKÁ SCHŮZE 

8.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 

8.2. Členské chůze se mohou účastnit všichni řádní členové. Řádný člen se členské schůze účastní osobně 

nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. 

8.3. Členové bez hlasovacího práva nejsou oprávněni účastnit se členské schůze a nemají na ní hlasovací 

právo. 

8.4. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává předseda. Předseda svolá 

členskou schůzi vždy, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina (1/3) řádných členů nebo dvě 

třetiny (2/3) členů předsednictva, a to nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení žádosti. 

8.5. Pozvánka na členskou schůzi spolku musí obsahovat místo, čas a pořad jednání členské schůze. 

Pozvánka musí být rozeslána řádným členům nejméně deset (10) dní před jejím konáním. Již svolané 

zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. 

8.6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně jedna třetina (1/3) řádných členů spolku. 

Není-li členská schůze způsobilá usnášení ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla 

svolána, musí být svolána náhradníčlenská schůze do patnácti (15) dní a to tak, aby se konala 

nejpozději do třiceti (30) dní od původní členské schůze. Opakovaná členská schůze musí mít 

nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných řádných členů. 

8.7. Jednání členské schůze řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Pokud v době konání členské schůze 

není zvolen předseda nebo není předseda ani jím pověřená osoba přítomna zasedání členské schůze, 

volí členská schůze předsedu zasedání. 

8.8. Předseda určí zapisovatele a ověřovatele zápisu členské schůze.  

8.9. Do působnosti členské schůze patří: 

8.9.1. volba a odvolávání členů výboru, tj. předsedy a výkonného tajemníka, členů předsednictva 

spolku, členů čestného předsednictva; 

8.9.2. rozhodování o změně stanov spolku; 

8.9.3. projednávání zprávy výboru o činnosti spolku, zprávy o hospodaření spolku; 

8.9.4. schvalování výše členských příspěvků; 

8.9.5. rozhodnutí o zrušení spolku, jmenování a odvolávání likvidátora, o fúzi či rozdělení spolku; 

8.9.6. rozhodnutí o nepřijetí řádného člena; 

8.9.7. výkon dalších pravomocí stanovených těmito stanovami nebo zákonem. 

8.10. Každý řádný člen spolku disponuje jedním hlasem. Členská schůze rozhoduje prostou většinou 

přítomných členů, s výjimkou rozhodnutí dle článku 8.9.5., kdy se vyžaduje dvou třetinová (2/3) 

většina hlasů přítomných členů. 



 

 

8.11. Zápis z jednání členské schůze podepisuje předseda. 

9. ROZHODOVÁNÍ ČLENŮ SPOLKU MIMO ČLENSKOU SCHŮZI (PER ROLLAM) 

9.1. Rozhodování per rollam se připouští, přičemž pro postup při tomto rozhodování se přiměřeně použijí 

ustanovení o rozhodování per rollam ve společnosti s ručením omezeným dle §§ 175 až 177 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích, není-li těmito stanovami stanoveno jinak. 

9.2. Předseda zašle všem řádným členům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat zákonem stanovené 

náležitosti.  

9.3. Řádní členové spolku ve lhůtě patnácti (15) dní od doručení návrhu doručí předsedovi své vyjádření k 

návrhu. Nedoručí-li člen předsedovi ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem, platí, že nesouhlasí. 

Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech řádných členů. 

10. VÝBOR 

10.1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Výbor spolku tvoří předseda a výkonný tajemník 

spolku. Za spolek navenek jedná a podepisuje samostatně předseda nebo výkonný tajemník. Člen 

výboru za spolek podepisuje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. 

Jednotlivé úkony, které budou členové výboru činit, budou předem výborem projednány a 

odsouhlaseny.  

10.2. Členy výboru, tj. předsedu a výkonného tajemníka spolku, volí členská schůze. 

10.3. Předseda svolává výbor, členskou schůzi a předsednictvo spolku. 

10.4. Výbor: 

10.4.1. řídí činnost spolku a zastupuje spolek navenek; 

10.4.2. předkládá členské schůzi zprávu o činnosti spolku za uplynulé období a návrh činnosti spolku 

na další období; a 

10.4.3. kontroluje a schvaluje zprávu o hospodaření připravenou ke schválení členskou schůzí. 

10.5. Předseda může pověřit výkonem některých působností výboru   místopředsedu. 

11. PŘEDSEDNICTVO SPOLKU 

11.1. Předsednictvo spolku je poradním orgánem spolku. Činnost předsednictva řídí předseda spolku. 

11.2. O počtu členů předsednictva spolku rozhoduje členská schůze. Členem předsednictva spolku je vždy 

předseda spolku. 

11.3. Předsednictvo dále volí ze svých členů další místopředsedy. Místopředsedové zastupují předsedu 

v případě jeho nepřítomnosti v souvislosti s řízením činnosti předsednictva. Předseda dále může 

pověřit místopředsedy výkonem některých pravomocí předsedy v souvislosti činností spolku. 

11.4. Členy předsednictva spolku volí členská schůze.  

11.5. Předsednictvo spolku je usnášeníschopné, pokud je přítomna nejméně jedna třetina (1/3) jeho členů. 

11.6. Předsednictvo spolku se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Předseda svolá 

schůzi na požádání kteréhokoli člena předsednictva spolku, a to nejpozději do dvacátého prvního (21.) 

dne od doručení žádosti. 



 

 

11.7. Předsednictvo spolku: 

11.7.1. vyjadřuje se k řízení a činnosti spolku formou doporučení; 

11.7.2. navrhuje členy čestného předsednictva; 

11.8. Z jednání rady spolku se pořizuje písemný zápis, který podepisuje předseda spolku. 

12. ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO 

12.1. Čestné předsednictvo je poradní orgán spolku a může se vyjadřovat k činnosti spolku formou 

doporučení, podnětů či návrhů.  

12.2. Počet členů čestného předsednictva stanoví členská schůze. 

12.3. Členy čestného předsednictva a jejího předsedu navrhuje předsednictvo spolku a volí členská schůze. 

12.4. Členové čestného předsednictva mají na jednáních členské schůzespolku hlas poradní. 

12.5. Člen čestného předsednictva nemusí být členem spolku.  

13. SEKRETARIÁT 

13.1. Sekretariát je administrativně-organizačním orgánem spolku. 

14. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 

14.1. Členský příspěvek za kalendářní rok člena bez hlasovacího práva činí maximálně 1.000 Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých). 

14.2. Členský příspěvek za kalendářní rok pro řádného člena činí maximálně 1.000 Kč (slovy: tisíc korun 

českých). 

14.3. Členský příspěvek za kalendářní rok je člen povinen uhradit nejpozději do 28. 2. daného kalendářního 

roku. Pro vyloučení pochybností, členský příspěvek je stanoven jako paušální částka, kterou je člen 

povinen uhradit bez ohledu na dobu trvání jeho členství ve spolku v daném kalendářním roce. 

14.4. Člen čestného předsednictva neplatí členský příspěvek. 

15. ZÁNIK SPOLKU 

15.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného 

důvodu stanoveného zákonem. 

15.2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má 

podobné poslání a cíle jako spolek a kterou určí rozhodnutí členské schůze. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Spolek vznikl z občanského sdružení Unie malých a středních podniků ČR,o.s. k 1. 1. 2014 na základě § 

3045 občanského zákoníku a byl zapsán do spolkového rejstříku. 

16.2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí, která se konala dne 13.12. 2017  

V Praze dne 13.12. 2017  

 


