
S T A N O V Y 

spolku 

„Česká asociace věřitelů, z.s.“  

 

Hlava I. 

 

Základní ustanovení 

Článek 1 

Název spolku 

1.1 Název spolku zní: Česká asociace věřitelů, z.s. (dále jen „Asociace" nebo „ČAV“). 

Článek 2 

Právní forma 

2.1 ČAV je tvořena alespoň třemi osobami, které jsou vedeny společným zájmem a které 

k naplňování těchto zájmu založily Asociaci jako samosprávný a dobrovolný svazek členů 

a spolčují se v něm. Asociace je korporací dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Asociace je korporací s působností na celém území České republiky. Může 

zřizovat pobočné spolky jako svoje organizační jednotky nebo se dle těchto stanov stát 

součástí jiných právních subjektů. O založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku 

rozhoduje Členská schůze. 

Článek 3 

Sídlo Asociace 

3.1 Sídlo Asociace je: hlavní město Praha. 

Hlava II. 

Účel, náplň a formy činnosti  

Článek 4 

Účel a cíle činnosti 

4.1 Účelem a cílem hlavní činnosti Asociace je uspokojování a ochrana zájmů, k nimž byla 

Asociace založena. Těmito zájmy Asociace jsou:  

a. Aktivní ochrana legitimních zájmů oprávněných věřitelů působících na území České 

republiky; 

b. Socializace legislativy, tedy zákony srozumitelné pro všechny a sloužící všem;  

c. Dostupnost, vymahatelnost, rychlost uplatnění a vykonatelnost práva;  



d. Humanizace exekucí, jako nástroje pro spravedlivé vymožení plnění;  

e. Ochrana před úřední šikanou; 

f. Finanční gramotnost, coby pevná součást základního vzdělání občanů;  

4.2. Asociace k naplnění své hlavní činnosti a svého cíle a účelu zejména koordinuje společný 

postup svých členů, příznivců i dalších osob sledujících cíle činnosti Asociace definovaných 

v bodu 4.1, a činí úkony ke zlepšení právního postavení jak svého tak i všech ostatních osob, 

jejichž zájmy Asociace zastupuje. Asociace je rovněž oprávněna činit úkony jménem svých 

členů, příznivců i dalších osob směřujících k ochraně jejich zájmů. 

Článek 5 

Náplň a formy činnosti 

5.1 Asociace je v rámci své hlavní činnosti zejména oprávněna vykonávat následující činnosti: 

 

a. Získávat a sdílet informace týkající se hlavních cílů Asociace; 

b. Činit úkony směřující ke zlepšování právního postavení členů, případně i nečlenů 

Asociace;  

c. Zprostředkovávat právní služby členům Asociace i široké veřejnosti za účelem jejich 

využití pro cíle hlavní činnosti Asociace;  

d. Veřejně sdílet veškeré informace získané během realizace cílů Asociace a 

spolupracovat s médii;  

e. Soustředit finanční prostředky s cílem hradit zejména právní, provozní a s nimi 

bezprostředně související služby potřebné k naplňování cílů Asociace; 

f. Spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, popřípadě i s orgány EU na 

zlepšení právního prostředí v České republice směřujícího k naplňování cílů 

Asociace; 

g. Organizovat veřejnou osvětu a vzdělávání zaměřené na zvýšení finanční gramotnosti 

občanů České republiky. Podílet se na osvětových a vzdělávacích aktivitách 

organizovaných jinými obdobně zaměřenými subjekty a také orgány státní správy a 

samosprávy; 

h. Spolupracovat s jinými spolky a organizacemi majícími cíle podobné cílům Asociace. 

5.2 Asociace je oprávněna vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo 

jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití 

spolkového majetku. Zisk z činnosti Asociace lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně 

správy Asociace. 

Hlava III. 

Členství v Asociaci  

Článek 6 

Členství 



6.1 Členství v Asociaci je dobrovolné. 

6.2 Členem Asociace může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která podala 

přihlášku, zaplatila vstupní členský příspěvek, písemně prohlásila, že souhlasí s podmínkami 

členství a s jejímž přijetím vyslovil souhlas Výbor. Je-li členem Asociace právnická osoba, 

zastupuje ji její statutární orgán (v případě vícečlenného statutárního orgánu pouze jedna 

k tomuto konkrétně určená osoba), ledaže člen – právnická osoba určí jiného zástupce. Tímto 

zástupcem právnické osoby může být pouze jedna – konkrétně určená – fyzická osoba. 

Právnická osoba uvede tohoto svého zástupce pro jednání v Asociaci v přihlášce. Právnická 

osoba je povinna písemně a bezodkladně informovat Výbor Asociace o všech změnách 

v osobě zástupce v Asociaci. V tomto oznámení o změně zástupce pro jednání právnické 

osoby v Asociace uvede datum účinnosti této změny. Do této doby účinnosti je právnická 

osoba vázána jednáním této osoby. 

6.3 Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí sdělí Výbor uchazeči písemně. Za předpokladu, že uchazeč 

poslal přihlášku v elektronické podobě, sdělí mu Výbor rozhodnutí elektronicky na e-mailovou 

adresu, z níž byla přihláška odeslána. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nevyžaduje žádné 

odůvodnění. 

6.4 Vznikem členství v pobočném spolku nevzniká členství v Asociaci, která je hlavním spolkem. 

6.5 Asociace umožňuje svým členům tři druhy členství lišící se ve výši členského poplatku a 

rozsahem práv a povinností člena Asociace, a to (a) členství, které je spojeno s výkonem 

hlasovacích práv na Členské schůzi, kdy tento člen Asociace má vždy jeden hlas (dále jen 

„Člen s hlasovacím právem“), (b) členství, které je spojeno pouze s právem poradního hlasu, 

tj. bez práva hlasovat na Členské schůzi (dále jen „Člen s poradním hlasem“) a (c) členství 

bez hlasovacího práva (pouze s právem poradního hlasu), které je spojeno s přístupem do 

systému provozující věřitelský informační report (dále jen „VIR“) (dále jen „Člen s přístupem 

do VIR“). 

6.6 Člen s hlasovacím právem, Člen s poradním hlasem a Člen s přístupem do VIR dále také 

společně také jako „Člen“. V průběhu členství v Asociaci jsou Členové oprávněni měnit se 

souhlasem Výboru druh členství, a to vždy na základě písemné žádosti Člena. Platnost této 

změny druhu členství je podmíněna zaplacením členského poplatku v příslušné výši.  

6.7 Výše členského poplatku, která se u Člena s hlasovacím právem,  Člena s poradním hlasem a 

Člena s přístupem do VIR ve své výši liší, je určena v platebním řádu Asociace, který v 

souladu s čl. 12.1. písm. f) vydává Výbor.  

6.8 V případě zvolení Člena do Výboru Asociace, a po celou dobu jeho výkonu funkce ve Výboru, 

je tento Člen povinen platit členské poplatky ve výši odpovídající členskému poplatku pro 

Člena s poradním hlasem. Zároveň platí, že dnem jeho zvolení do funkce ve Výboru, se tento 

stává Členem s hlasovacími právy, a to bez ohledu na to, jaký druh členství do doby zvolení 

do Výboru vykonával. 

 

Článek 7 

Zánik členství 



7.1 Členství v Asociaci zaniká zánikem Asociace, úmrtím Člena, vystoupením, vyloučením, 

vyškrtnutím, u právnické osoby jejím zánikem a v případě Člena s přístupem do VIR uplynutí 

12 kalendářních měsíců ode dne vzniku členství. 

7.2 Člen může z Asociace kdykoliv vystoupit. Musí tak učinit písemným prohlášením doručeným 

Asociaci. Takto učiněné vystoupení je platné a účinné dnem doručení prohlášení Asociaci.  

7.3 Člen, který poruší stanovy Asociace, předpisy či rozhodnutí orgánů Asociace, nebo 

nedodržuje či neplní své závazky a povinnosti vůči Asociaci nebo svým jednáním poškozuje 

Asociaci, může být rozhodnutím Výboru vyloučen, a to tehdy, nezjednal-li v přiměřené lhůtě 

nápravu ani po výzvě Asociace. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností Člena 

Asociace odčinit nebo způsobilo-li Asociaci zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení 

musí být písemné a odůvodněné a musí být doručeno na adresu Člena Asociace vedenou 

v evidenci Členů. 

7.4 Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli Člen Asociace. V návrhu se 

uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí 

mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit 

vše, co mu je k prospěchu. 

7.5 Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby Členská schůze toto 

rozhodnutí Výboru přezkoumala, a to písemným a odůvodněným podáním adresovaným 

Výboru. Výbor je v takovém případě povinen předložit odvolání k projednání na nejbližší 

Členské schůzi, která o tomto odvolání rozhodne. Rozhodnutí o vyloučení nabývá účinnosti 

dnem následujícím po uplynutí 15 denní lhůty k jeho přezkumu v případě, že návrh o přezkum 

nebyl podán. V případě, že návrh o přezkum byl podán a Členská schůze potvrdila rozhodnutí 

Výboru o vyloučení Člena, nabývá rozhodnutí o vyloučení účinnosti dnem následujícím po 

přijetí usnesení Členské schůze. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení Člena, 

odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. 

7.6 Pokud Člen s hlasovacím právem nesplní svoji povinnost zaplatit členský příspěvek ve lhůtě 3 

měsíců ode dne jeho splatnosti stanovené Výborem, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě 

uvedené ve výzvě k jeho zaplacení, ztrácí Člen s hlasovacím právem právo na 

spolurozhodování o činnosti Asociace (tj. hlasovací právo) a stává se z něj Člen s poradním 

hlasem. V případě prodlení s úhradou členského příspěvku ve výši odpovídající členskému 

příspěvku Člena s hlasovacím právem, může být z Asociace vyškrtnut. Asociace již není 

povinna k úhradě členského poplatku ve výši pro Člena s poradním hlasem vyzývat a 

poskytovat tak dodatečnou přiměřenou lhůtu k úhradě. Proti vyškrtnutí může Člen podat 

opravný prostředek adresovaný Výboru. Výbor může vyškrtnutí zrušit pro závažné důvody na 

straně Člena. V opačném případě vyškrtnutí potvrdí. 

7.7 Pokud Člen s poradním hlasem nesplní svoji povinnost zaplatit členský příspěvek ve lhůtě 3 

měsíců ode dne jeho splatnosti stanovené Výborem, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě 

uvedené ve výzvě k jeho zaplacení, může být z Asociace vyškrtnut. Proti vyškrtnutí může Člen 

podat opravný prostředek adresovaný Výboru. Výbor může vyškrtnutí zrušit pro závažné 

důvody na straně Člena. V opačném případě vyškrtnutí potvrdí. 

7.8 Pokud Člen s přístupem do VIR nesplní svoji povinnost zaplatit členský příspěvek ve lhůtě 3 

měsíců ode dne jeho splatnosti stanovené Výborem, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě 

uvedené ve výzvě k jeho zaplacení, může být tomuto Členovi odejmut přístup do VIR a /nebo 



může být z Asociace vyškrtnut. Proti vyškrtnutí může Člen podat opravný prostředek 

adresovaný Výboru. Výbor může vyškrtnutí zrušit pro závažné důvody na straně Člena. 

V opačném případě vyškrtnutí potvrdí. 

7.9 Vystoupením, vyloučením nebo vyškrtnutím není dotčena povinnost Člena uhradit již splatné 

členské příspěvky a plnit další povinnosti vůči Asociaci. 

7.10 Osoba, která vystoupila z Asociace, byla vyloučena nebo vyškrtnuta, nemá žádné majetkové 

ani jiné nároky a práva vůči Asociaci. 

7.11 Vyloučený Člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí Asociace o svém 

vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak mu toto právo zaniká. 

Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může Člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se 

o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik 

jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak mu toto právo zaniká. 
 

 

Článek 8 

Práva a povinnosti členů  

  

8.1 Člen Asociace má práva a povinnosti dané těmito stanovami, rozhodnutími a předpisy orgánů 

Asociace. Členská práva mohou být omezena nebo zrušena jen na základě těchto stanov 

nebo zákona. Práva a povinnosti Členů mohou být doplněny a upřesněny vnitřními předpisy 

Asociace navrženými a schválenými Výborem nebo Členskou schůzí. 

8.2 Každý člen Asociace je povinen plnit svoje poplatkové povinnosti ve výši  a v termínech 

stanovených Výborem. Je povinen podrobit se rozhodnutím orgánů Asociace a svým 

jednáním jakkoliv nepoškozovat Asociaci. 

8.3 Členové mají právo podílet se na činnosti Asociace, jakož i využívat veškerých služeb jim 

poskytovaných. 

8.4 Člen má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek 

Asociace.  

8.5 Člen Asociace má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů 

Asociace, podílet se na svolání Členské schůze, podávat návrh kandidátů pro volbu členů 

orgánů Asociace.  

8.6 Člen Asociace má právo vyjadřovat se k činnosti orgánů Asociace.  

8.7 Člen má právo zapojit se do činnosti Asociace prací v odborných komisích, pracovních 

skupinách nebo jiných orgánech.  

8.8 Člen má právo vyžadovat od Asociace poskytnutí či zprostředkování služeb vyplývajících 

z poslání a činnosti Asociace.  

8.9 Člen poskytuje orgánům Asociace takové informace, které jsou nezbytné k zabezpečení 

poslání a činnosti Asociace s výjimkou informací tvořících předmět obchodního nebo státního 

tajemství.  

8.10 Člen je povinen platit řádně a včas členské příspěvky, vědomě nepoškozovat pověst 

Asociace, aktivně se podílet na její činnosti.  

8.11 Člen Asociace souhlasí se zpracováním svých údajů z členské přihlášky ze strany Asociace a 

se zasíláním elektronických informací od Asociace v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., 

o některých službách informační společnosti a zpracováním a užitím poskytnutých osobních 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boonyg63dfnm


údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro obchodní a marketingové 

účely Asociace a informací o službách a produktech třetích stran, které jsou s Asociací ve 

smluvním vztahu. Člen Asociace poskytuje tyto údaje dobrovolně a je oprávněn svůj souhlas 

kdykoli odvolat. Má rovněž právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a 

případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho 

údajů.  

8.12 Člen se zavazuje řídit těmito stanovami.  

 

 
Článek 9 

Disciplinární pravomoc 

 

9.1 Disciplinární pravomoc vykonává Výbor. Tuto pravomoc může Výbor přenést na Disciplinární 

komisi. 

9.2 Bude-li Disciplinární komise zřízena, počet jejich členů určuje a členy jmenuje Výbor.  

9.3 Disciplinární komisi předsedá a její činnost řídí pověřený Člen Výboru. Disciplinární komise je 

ze své činnosti odpovědná Výboru.  

9.4 Členovi, který poruší tyto stanovy, předpisy či rozhodnutí orgánů Asociace, nebo nedodržuje  

své závazky a povinnosti vůči Asociaci nebo svým jednáním poškozuje Asociaci, může být 

uděleno disciplinární opatření, a to podle závažnosti porušení. 

 

Hlava IV. 

Orgány Asociace  

 

Článek 10 

Orgány 

 

Orgány Asociace jsou:  

a. Členská schůze 

b. Výbor  

 

Výbor je oprávněn zřizovat odborné komise a pracovní skupiny potřebné k zajištění činnosti Asociace. 

 

Článek 11 

Členská schůze 

11.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace. Členská schůze rozhoduje zejména o těchto 

záležitostech:   

a) schvaluje změny a doplňky stanov,  

b) schvaluje výsledek hospodaření, roční zprávu a rozpočet,  

c) na návrh Výboru rozhoduje o zrušení Asociace s likvidací nebo o jeho přeměně,  

d) rozhoduje o přezkumu rozhodnutí o vyloučení Člena,  

e) volí a odvolává členy Výboru,    

f) hodnotí činnost dalších orgánů Asociace i jejich členů, 



g) rozhoduje v dalších věcech, pokud tak určují tyto stanovy nebo zákon. 

11.2 Rozhodování o otázkách v bodech a) až i) může Členská schůze zcela, nebo částečně 

přenést na Výbor. 

11.3 Právo zúčastnit se Členské schůze má každý Člen Asociace. Právo podílet se na 

rozhodování, tj. uplatňovat hlasovací právo, má pouze Člen s hlasovacími právy, který si 

řádně plní své členské povinnosti (zejména řádně a včas platí členské příspěvky v příslušné 

výši). Člen s poradním hlasem a Člen s přístupem do VIR není oprávněn podílet se na 

rozhodování v rámci Členské schůze, k jeho poradnímu hlasu se při hlasování nepřihlíží. 

Členové Asociace se mohou účastnit Členské schůze prostřednictvím svého zástupce, 

kterého zmocní písemnou plnou mocí k tomu zvláště udělenou. 

11.4 Členskou schůzi svolává Výbor nejméně jednou ročně.  

11.5 Výbor je povinen svolat Členskou schůzi, pokud o to písemně požádá alespoň jedna polovina 

všech Členů s hlasovacím právem. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů 

od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na 

náklady Asociace sám. Pořad zasedání takto svolané Členské schůze může být změněn proti 

návrhu uvedenému v podnětu jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. 

11.6 Zasedání Členské schůze musí být Členům oznámeno pozvánkou, a to buď písemně nebo 

elektronicky nejméně 30 dní před termínem zasedání Členské schůze. Z pozvánky musí být 

zřejmé místo, čas a pořad zasedání. 

11.7 Členská schůze rozhoduje hlasováním. Při hlasování má Člen s hlasovacími právy jeden hlas 

a hlasy jsou si rovné. Člen s poradním hlasem a Člen s přístupem do VIR disponuje pouze 

hlasem poradním, nikoli hlasovacím. Členové orgánu jsou rovněž oprávněni zúčastnit se 

a/nebo hlasovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, 

typově pokud jde o platformu skype, zoom, teams, hangouts apod. Konkrétní okolnosti a 

podmínky účasti a/nebo hlasování i mimo zasedání s využitím technických prostředků určí 

svolavatel Členské schůze v pozvánce. 

11.8 Volba členů Výboru je prováděna tajným hlasováním – hlasovacími lístky. V ostatních věcech 

rozhoduje Členská schůze veřejným hlasováním – aklamací. O změně způsobu hlasování 

rozhodne Členská schůze svým hlasováním. 

11.9 K přijetí rozhodnutí Členské schůze je zapotřebí většiny hlasů Členů s hlasovacím právem 

přítomných v době usnášení. Členská schůze je usnášeníschopná za podmínky účasti většiny 

Členů s hlasovacím právem. Rozhodnutí o změně stanov Asociace a o zrušení Asociace 

s likvidací je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň tři čtvrtiny všech Členů s hlasovacími 

právy.  

11.10 Každý Člen je oprávněn účastnit se zasedání Členské schůze a požadovat i dostat na něm 

vysvětlení záležitostí Asociace, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání 

Členské schůze. Požaduje-li Člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit 

zakazuje nebo jejichž prozrazení by Asociaci způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

11.11 Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je Členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu 

předsedy zasedání, který zasedání bude řídit, a dvou ověřovatelů zápisu, kteří ověří 

správnost zápisu ze zasedání Členské schůze. 

11.12 Předseda vede zasedání Členské schůze tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská 

schůze usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na 



pořad zasedání Členské schůze při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se 

souhlasem všech Členů Asociace oprávněných o ní hlasovat. 

11.13 Výbor zajistí o zasedání Členské schůze do 30 dnů od jeho ukončení vyhotovení zápisu, který 

musí obsahovat: datum a místo zasedání, kdo ho svolal a jak, kdo ho zahájil a kdo předsedal, 

jací další činovníci byli zvolení, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky Členů, 

kteří požádali o jejich zaprotokolování, seznam přítomných Členů a kdy byl zápis vyhotoven. 

Každý Člen má právo vyžádat si zápis k nahlédnutí.  

11.14 Není-li Členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může Výbor nebo ten, kdo 

původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího 

zasedání Členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o 

náhradní zasedání Členské schůze. Náhradní zasedání Členské schůze se musí konat 

nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Členské schůze předtím svoláno. 

11.15 Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na 

pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti většiny Členů s hlasovacími 

právy. 

 

 

Článek 12 

Výbor 

 

12.1 Výbor je výkonným a statutárním orgánem Asociace. Rozhoduje ve všech věcech 

nevyhrazených těmito stanovami k rozhodování Členské schůzi. Za splnění podmínky 

uvedené v bodě 11.2 rozhoduje i o věcech vyhrazených k rozhodování Členské schůzi. Výbor 

především rozhoduje o veškerých obchodních, administrativních, právních a dalších 

záležitostech souvisejících s řádným fungováním Asociace.  

 

Výbor Asociace zejména: 

a) rozhoduje o hlavní zaměření činnosti Asociace,  

b) přijímá zásady přijímání nových členů, 

c) rozhoduje o vstupu Asociace do jiných právních subjektů či o přeměně Asociace, 

d) rozhoduje o vytvoření jiných právních subjektů a organizačních jednotek,   

e) rozhoduje o odměně, její výši a splatnosti pro členy Výboru, 

f) rozhoduje o přijetí člena Asociace a o vyloučení Člena, 

g) hospodaří s majetkem Asociace, 

h) předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření spolu s účetní závěrkou,  

i) vydává vnitřní směrnice Asociace, 

j) svolává zasedání Členské schůzi a stanoví její předběžný program, 

k) rozhoduje o výši členských příspěvků a jejich splatnost a vydává a mění platební řád,  

l) uzavírá se Členy Asociace dohodu o ukončení jejich členství v Asociaci,  

m) vydává jménem Asociace doklady o členství v Asociaci. 

12.2 Výbor má pět členů tři členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí. Členem Výboru může být jak 

Člen, který je právnickou, tak i fyzickou osobou. V souladu s článkem 6.2 právnickou osobu ve 

Výboru zastupuje jí určený zástupce. Funkční období členů Výboru je pět let. Členové Výboru 



zvolí ze svých řad Prezidenta a Viceprezidenta. Pokud počet členů Výboru klesne pod 3, plní 

funkce Výboru do jeho doplnění Prezident, který je povinen svolat co nejdříve zasedání 

Členské schůze, na které budou zvoleni chybějící členové Výboru. Opětovné zvolení členů 

Výboru je možné.  

12.3 Výbor jedná dle jednacího řádu a rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou svěřeny 

Členské schůzi. 

12.4 Výbor rozhoduje hlasováním. Výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny všech 

zvolených členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; v případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta.  

12.5 Se souhlasem Prezidenta může hlasování Výboru proběhnout formou per rollam, typicky 

prostřednictvím elektronické pošty. Členové orgánu jsou rovněž oprávněni zúčastnit se a/nebo 

hlasovat i mimo zasedání s využitím technických prostředků, typově pokud jde o platformu 

skype, zoom, teams, hangouts apod. Konkrétní okolnosti a podmínky účasti a/nebo hlasování 

i mimo zasedání s využitím technických prostředků určí svolavatel zasedání v pozvánce 

k zasedání.  

12.6 O jednání Výboru, včetně hlasování per rollam, se pořizuje zápis, který se archivuje nejméně 

po dobu pěti let. 

12.7 Za Asociaci jako statutární orgán jedná a podepisuje ve všech věcech Prezident, v jeho 

nepřítomnosti Viceprezident s dalším členem Výboru nebo jiný Prezidentem písemně 

pověřený člen Výboru. Funkci odstoupivšího Prezidenta vykonává do zvolení nového 

Prezidenta Viceprezident nebo jiný člen Výboru pověřený k tomu Výborem. 

12.8 Výbor může písemně zmocnit k jednání za Asociaci v určité vymezené věci člena Výboru 

nebo jinou fyzickou osobu. 

12.9 Funkce člena Výboru zaniká následujícími způsoby: 

a) úmrtím,   

b) odvoláním,  

c) vystoupením, vyloučením, vyškrtnutím z Asociace, 

d) vyloučením z Výboru,  

e) rezignací, 

f) uplynutím volebního období; v tomto případě však ne dříve, než je provedena nová 

volba na tuto funkci. 

12.10 Výbor se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. 

12.11 Výkon funkce člena Výboru může být honorován. O odměně, její výši a splatnosti rozhoduje 

Výbor. 

 

 

 

Hlava V. 

Zásady hospodaření  

 

Článek 13 

Zásady hospodaření 

 



13.1 Asociace hospodaří s movitým a nemovitým majetkem. Hlavními zdroji příjmů jsou členské 

příspěvky, dary a příspěvky fyzických a právnických osob. Dalšími zdroji příjmů mohou být 

výnosy majetku, příjmy z reklamní, kulturní nebo společenské činnosti, budou-li Spolkem 

realizovány, dotace a granty, sbírky, subvence nebo jiné příjmy mající za cíl podporu činnosti 

Asociace. 

13.2 Asociace hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého 

rozpočtu schváleného Členskou schůzí, která rovněž schvaluje roční vyúčtování. Za svoje 

závazky ručí Asociace výhradně do výše svého vlastního jmění. Členové Asociace neručí za 

dluhy Asociace. Asociace samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti. 

Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok.  

13.3 Výši a splatnost členských příspěvků či dalších poplatků souvisejících s činností Asociace, 

stanoví vždy na příslušné období Výbor.   

 

Hlava VI. 

Zánik a zrušení Asociace 

 

Článek 14 

Zánik a zrušení Asociace 

 

14.1 Asociace zaniká  

a)  zrušením Asociace s likvidací, 

b)  přeměnou Asociace fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy. 

14.2 Zaniká-li Asociace zrušením Asociace s likvidací, rozhodne Členská schůze o povolání 

likvidátora a v likvidaci postupuje v souladu s ustanoveními občanského zákoníku o likvidaci.  

 

Hlava VII. 

Závěrečná ustanovení  

 

15.1 Výbor Asociace je oprávněn vydat organizační a jednací řád Asociace. 

15.2 Řádnými členy Asociace se stávají zakládající členové, jejichž jména a podpisy budou 

uvedeny v návrhu na zápis Asociace. 

15.3 Přípravný výbor sestávající se zakládajících členů vede Asociaci až do jeho první Členské 

schůze. 

15.4 První Členská schůze musí být svolána do 180 dnů ode dne založení Asociace. Svolává ji 

přípravný výbor. 

15.5 Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich zápisu do veřejného rejstříku a musí být uloženy 

v úplném znění v sídle Asociace.  

 

 

V Praze dne 09.12.2020 


