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Část I. 

Základní ustanovení 

 

Článek 1 

 

Zakladatelskou smlouvou ze dne 26. 5. 1998 bylo založeno sdružení Česká asociace dodavatelů 

zdravotnických prostředků („CZECHMED“) - zájmové sdružení právnických osob s tím, že nedílnou 

součást této zakladatelské smlouvy tvoří tyto stanovy, které zní:   

 

Článek 2 

 

Název zájmového sdružení právnických osob zní CzechMed - Česká asociace dodavatelů 

zdravotnických prostředků - zájmové sdružení právnických osob (dále jen „sdružení“). 

 

Článek 3 

 

Sídlo sdružení je Praha 1, Letenská 8, PSČ: 118 00. 

 

Článek 4 

 

Po založení bylo sdružení zapsáno do registru zájmových sdružení právnických osob dne 26. 6. 1998 

pod číslem 102/98, vedeného u Obvodního úřadu městské části Prahy 1, Vodičkova 18. Od 1.1.2014 

je sdružení zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 58582.  

 

 

Část II. 

Doba trvání sdružení  

 

 

Článek 5 

 

Sdružení je zřízeno na dobu neurčitou. 

 

 

Část III. 

Účel sdružení  

 

Článek 6 

 

Sdružení je založeno za účelem umožnit svým členům dodávat na trh produkty pro nejvyšší kvalitu 

zdravotní péče, pro nejúčinnější ochranu zdraví a pro nejúčinnější léčbu dysfunkcí a v této jejich 

snaze je všemožně podporovat. Tento základní účel sdružení má pak následující konkrétní projevy: 

 

a) sdružení má otevřenou strukturu umožňující přístup dalším právnickým osobám za podmínek 

stanovených v těchto stanovách, 

 

b) sdružení přispívá ke zprůhlednění trhu, 

 

c) sdružení zastupuje specifické a jednotné zájmy svých členů prostřednictvím specializovaných 
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pracovních skupin a projektových týmů, 

 

d) sdružení zastupuje zájmy dodavatelů zdravotnických prostředků při jednáních s vládou, 

odbornými asociacemi, skupinami spotřebitelů a ostatní specifické aktivity ve vztahu 

k lékařským zařízením, 

 

e) sdružení podporuje vysoký etický standard v oblasti zdravotnických prostředků, 

 

f) sdružení zajišťuje informace pro pracovníky ve zdravotnictví, 

 

g) sdružení zajišťuje návrhy procesů a expertíz ve věcech vztahujících se ke zdravotnickým 

prostředkům, včetně sladění s principy Evropské unie. 

 

 

Část IV. 

Předmět činnosti sdružení  

 

Článek 7 

 

Předmětem činnosti sdružení je zejména:  

 

a) zajišťovat přímý kontakt při jednáních s vládními složkami, zahrnující, ale neomezující se na 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Parlament České republiky a jeho zdravotní výbor, 

 

b) zajišťovat přímý kontakt při jednáních s místními zástupci mezinárodních organizací, včetně 

WHO, Červeného kříže apod., 

 

c) zajišťovat přímý kontakt při jednáních s odbornou a laickou zdravotnickou veřejností a jejich 

zájmovými a profesními uskupeními, 

 

d) zajišťovat přímý vztah, výměnu názorů a "know-how" s relevantními vládními a nevládními 

organizacemi, včetně zdravotních pojišťoven,  

 

e) pomáhat vytvářet právní prostředí, které podporuje rychlý vstup inovativních zdravotnických 

prostředků na trh a umožňovat jejich dostupnost pro pacienty, 

 

f) prostřednictvím svého Etického kodexu přispívat ke kultivaci zdravotnického prostředí, 

 

g) zasazovat se o upevňování etických standardů spolupráce dodavatelů zdravotnických prostředků 

s lékařskou odbornou veřejností, 

 

h) věnovat se vzdělávání v oblasti zdravotnických prostředků a představování jejich přidané 

hodnoty pro celou společnost, 

 

i) účastnit se ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy členů sdružení. 
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Část V. 

Jednání za sdružení 

 

Článek 8 

 

Za sdružení jedná předseda sdružení, místopředseda sdružení, prezident sdružení. Podepisování za 

sdružení se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí své podpisy vždy 

dva zástupci sdružení na pozicích vyjmenovaných v první větě tohoto článku.  

 

 

Část VI. 

Právní poměry sdružení 

 

Článek 9  

 

Sdružení je právnickou osobou, která je plně způsobilá nabývat práv a brát na sebe povinnost, tedy 

vystupovat v právních vztazích svým jménem, a z těchto právních vztahů nést majetkovou 

odpovědnost a současně je způsobilé být účastníkem řízení a též před soudy a jinými státními orgány 

jako účastník samostatně jednat. 

 

Článek 10 

 

Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob ve smyslu ustanovení § 20f a násl. zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku. 

 

Článek 11 

 

Sdružení odpovídá za nesplnění svých povinností celým svým majetkem. Členové sdružení za 

závazky sdružení neručí. 

 

Článek 12 

 

Právní poměry sdružení se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a dále platnými právními 

předpisy a těmito stanovami. 

 

 

Část VII. 

Úprava majetkových poměrů 

 

 

Článek 13 

Členský příspěvek a úhrada za služby sdružení 

 (1) Členství ve sdružení je vázáno na povinnost zaplatit za účelem podpory chodu sdružení ve 

prospěch sdružení roční členský příspěvek ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), 

který je splatný nejpozději do 12 měsíců od vzniku členství a v dalších letech vždy nejpozději do 12 

měsíců od výročního data vzniku členství. 

 

(2) Všichni členové sdružení jsou dále povinni platit sdružení úhradu za služby poskytované členům 

sdružení při výkonu a v souvislosti s výkonem činnosti sdružení specifikovaných v článku 7  těchto 

stanov za každý rok trvání členství, a to ve výši v závislosti na druhu členství. Úhrada za služby je 
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splatná nejpozději do 12 měsíců od vzniku členství a v dalších letech vždy nejpozději do 12 měsíců 

od výročního data vzniku členství.   

 

(3) Členský příspěvek a úhrada za služby budou hrazeny na základě za tím účelem sdružením 

vystavených daňových dokladů – faktur, a to u tuzemského bankovního ústavu, u kterého je veden 

bankovní účet sdružení. 

 

(4) Člen sdružení nemůže vykonávat hlasovací právo na valné hromadě sdružení, jestliže je v prodlení 

s placením svého členského příspěvku a/nebo úhradou za služby dle odst. 2 tohoto článku. 

 

(5) Je-li člen sdružení s placením svého členského příspěvku nebo úhradou za služby v prodlení, 

může ho předsednictvo sdružení pod pohrůžkou vyloučení vyzvat, aby tuto svoji povinnost splnil 

v dodatečné lhůtě, která však nesmí být kratší než jeden měsíc. 

 

(6) Člen sdružení, který nesplní tuto svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, může být valnou 

hromadou sdružení ze sdružení vyloučen. 

 

(7) Sdružení poskytuje při výkonu a v souvislosti s výkonem své činnosti dle článku 7 těchto stanov 

svým členům zejména následující služby: 

 

• zjišťování aktuálních informací z oblasti zdravotnických prostředků, zejména prostřednictvím 

monitoringu a dále poskytování těchto informací, zejména zasíláním newsletteru a právních 

předpisů členům sdružení  

 

• poskytování slev pro členy na akcích pořádaných sdružením 

 

• prezentace loga členských společností na titulní stránce webových stránek sdružení s proklikem 

na webové stránky členů, 

 

• prezentace obchodních firem členů a link na webové stránky členů na stránkách sdružení v 

sekci členové, 

 

• prezentace obchodní firmy členů a webových stránek členů v brožuře CzechMed,  

 

• organizace a zajištění jednání jednotlivých pracovních skupin zřízených v rámci sdružení dle 

požadavků vedoucích pracovních skupin, 

 

• zpracování a distribuce zápisů z jednání pracovních skupin jednotlivým členům(e-mailem, 

umístěním na intranet, anebo jiné platformě), 

 

• organizace a zajištění telekonferencí dle aktuálních potřeb členů sdružení, 

 

 

• prezentace loga členských společností s proklikem na webové stránky členů na titulní stránce 

www.czechmed.cz, 

 

• prezentace obchodních firem členů a link na webové stránky členských společnosti na 

stránkách www.czechmed.cz v sekci členové, 

 

• prezentace obchodní firmy členů a webových stránek členů v brožuře CzechMed,  

http://www.czechmed.cz/
http://www.czechmed.cz/
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• prosazování a podpora zájmů členů sdružení na jednáních s různými partnery, organizacemi a 

institucemi. 

 

Článek 14 

 

Majetkem sdružení se také stávají veškeré prostředky a dotace, které byly poskytnuty ve prospěch 

sdružení státem nebo jinými právními subjekty, v souvislosti s předmětem činnosti sdružení. 

 

Článek 15 

 

Zaplacené členské příspěvky a úhrady za služby sdružení, jakož i jiné vložené věci a hodnoty mohou 

být použity jen k realizaci předmětu činnosti sdružení, který je vymezen v těchto stanovách. 

 

 

Část VIII. 

Hospodaření sdružení 

 

Článek 16 

 

(1) Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný 

kalendářní rok prezidentem sdružení. Návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok musí být 

prezidentem sdružení předložen k projednání a schválení předsednictvu sdružení nejpozději 1měsíc 

před začátkem příslušného kalendářního roku. Předsednictvo předloží jím schválený rozpočet 

nejbližšímu zasedání valné hromady ke konečnému rozhodnutí. 

 

(2) Nedojde-li ke schválení rozpočtu valnou hromadou sdružení před začátkem příslušného 

kalendářního roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu valnou hromadou 

rozpočtem z předešlého kalendářního roku (pravidla rozpočtového provizoria). 

 

 

Článek 17 

 

Sdružení je povinno vést účetnictví o stavu a pohybu majetku sdružení podle platných právních 

předpisů upravujících účetnictví. 

 

 

Článek 18 

 

Prezident zajistí vypracování účetní závěrky. Vykazuje-li hospodaření sdružení za uplynulý 

kalendářní rok zisk, bude tento zisk převeden do majetku sdružení na následující kalendářní rok. 

Vykazuje-li hospodaření sdružení za uplynulý kalendářní rok ztrátu, podílí se na její úhradě všichni 

členové sdružení, a to poměrně podle výše poslední známé povinnosti k placení úhrady za služby 

daného člena k součtu posledně známých povinností k placení úhrady za služby všech členů. 

V případě neuhrazení ztráty členem sdružení se použijí ustanovení článku 13. odst. 4, 5, 6. 
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Část IX. 

Členství ve sdružení 

 

Článek 19 

 

Členství ve sdružení je dobrovolné. Sdružení má neomezený počet členů a tento je tak otevřený. 

Členem sdružení může být pouze právnická osoba.  

 

Článek 20 

 

(1) Členství ve sdružení je podmíněno rozhodnutím předsednictva sdružení o vzniku členství na 

základě přihlášky podané zájemcem o členství. Neurčí-li zájemce o členství v přihlášce druh členství, 

o které má zájem, vznikne jeho přijetím členství přidružené. Členství je dále vázáno na písemný 

souhlas zájemce o členství s obsahem stanov sdružení a na podpis Etického kodexu sdružení. 

 

(2) V případě přeměny člena sdružení za podmínek zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev přechází jeho členství ve sdružení a práva a závazky s ním spojené na právního 

nástupce tohoto člena, ledaže s tím předsednictvo sdružení vysloví nesouhlas. Za tím účelem je každý 

člen sdružení povinen informovat předsednictvo sdružení o procesu přeměny alespoň jeden (1) měsíc 

před zápisem přeměny do veřejného rejstříku. V případě přeměny, při které dochází k zániku 

některého z dosavadních členů před splněním jeho povinnosti k úhradě členského příspěvků a úhrady 

za služby, přechází povinnost k úhradě příspěvku a úhrady za služby v plné výši na právního 

nástupce, který je členem sdružení. Tato povinnost se však uplatní pouze v roce, ve kterém došlo 

účinně k přeměně a nepřenáší se do dalších let. Obdobně dojde-li k zániku člena poté, co již byla 

splněna povinnost k úhradě členského příspěvků a úhradě za služby, zůstává nárok sdružení na tyto 

platby v plné výši zachován a případný právní nástupce takového člena nemá nárok na jejich vrácení, 

a to ani zčásti.  

 

 

Část X. 

Druhy členství 

 

Článek 21 

 

(1) Členství ve sdružení je trojího druhu, a to: 

 

• Přidružené 

• Základní 

• Prémiové 

 

Pokud se v těchto stanovách mluví o členovi nebo členech sdružení, rozumí se tím každý člen nebo 

všichni členové sdružení (bez ohledu na členství), nevyplývá-li z kontextu jednoznačně jinak. 

 

(2) Práva a povinnosti spojená s jednotlivými druhy členství vymezují dále tyto stanovy. Rozsah a 

konkrétní obsah služeb dle článku 13 odst. 7 těchto stanov poskytovaných jednotlivým druhům 

členství stanoví předsednictvo sdružení. 

 

(3) Přidružené členství je časově omezené na dobu prvních 12 (dvanácti) měsíců a je určeno pouze 

pro nové členy sdružení. Prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí 12 (dvanácti) měsíců se 

přidružené členství automaticky mění na základní členství, pokud člen neoznámí předsednictvu 
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alespoň 2 (dva) měsíce předem, že má zájem na ukončení svého členství. V takovém případě členství 

ve sdružení končí uplynutím 12 (dvanácti) měsíců. Má-li přidružený člen zájem o změnu svého 

členství na prémiové, je povinen takovou skutečnost písemně oznámit předsednictvu nejpozději do 

konce doby trvání jeho přidruženého členství. V takovém případě se členství mění z přidruženého na 

prémiové. Základní ani prémiové členství není možné změnit na členství přidružené.  

 

(4) S přidruženým členstvím jsou spojena následující práva: 

• právo na přístup k informacím poskytovaných sdružením svým členům 

• právo účastnit se valné hromady sdružení a právo hlasovat na valné hromadě, s tím že každý 

přidružený člen sdružení má při hlasování 1 (jeden) hlas 

 

(5) Se základním členstvím jsou spojena následující práva: 

• právo na přístup k informacím poskytovaných sdružením svým členům 

• právo účastnit se valné hromady sdružení, právo hlasovat na valné hromadě, s tím že každý 

základní člen má při hlasování 2 (dva) hlasy.  

• právo být volen do orgánů sdružení  

• právo účastnit se jednotlivých pracovních skupin sdružení 

 

(6) S prémiovým členstvím jsou spojena následující práva: 

• právo na přístup k informacím poskytovaných sdružením svým členům,  

• právo účastnit se valné hromady sdružení, právo hlasovat na valné hromadě, s tím, že každý 

prémiový člen má při hlasování 3 (tři) hlasy 

• právo být volen do orgánů sdružení 

• právo účastnit se jednotlivých pracovních skupin sdružení a podílet se na řízení sdružení, 

účastí v řídící skupině sdružení, kterou tvoří předsednictvo a vedoucí jednotlivých pracovních 

skupin.  

 

(7) Členové mají povinnost platit úhradu za služby sdružení poskytovaných členům při výkonu a 

v souvislosti s výkonem činnosti sdružení ve výši v závislosti na druhu členství.   

 

 

Článek 22 

 

(1) Členství člena ve sdružení je možno ukončit písemným oznámením člena o jeho vystoupení ze 

sdružení nebo rozhodnutím valné hromady sdružení o vyloučení člena sdružení. Členství člena ve 

sdružení zaniká uplynutím čtyř kalendářních měsíců následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém 

bylo písemné oznámení člena o jeho vystoupení ze sdružení doručeno předsednictvu sdružení. 

 

(2) Valná hromada sdružení může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, poruší-li člen sdružení své 

povinnosti člena vyplývající pro něho ze stanov sdružení a z rozhodnutí valné hromady sdružení, 

zejména pokud je v prodlení se splacením členského příspěvku, úhrady za služby sdružení nebo 

pokud neuhradil ztrátu sdružení podle rozhodnutí valné hromady nebo v případě opakovaného 

porušení Etického kodexu. O vyloučení člena sdružení mohou rozhodnout též ostatní členové 

sdružení mimo valnou hromadu (hlasování per rollam). Rozhodnutím valné hromady sdružení o 

vyloučení člena sdružení zaniká členství tohoto člena ve sdružení dnem, který byl v rozhodnutí 

stanoven, a není-li stanoven pak dnem, ve kterém bylo toto rozhodnutí valnou hromadou sdružení 

nebo členy sdružení mimo valnou hromadu sdružení schváleno. Na žádost člena sdružení je předseda 

sdružení povinen vydat písemné potvrzení o zániku jeho členství. 
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Článek 23 

 

V případě zániku členství člena ve sdružení v průběhu roku, zůstává nárok sdružení na členský 

příspěvek a na úhradu za služby za příslušný rok vůči takovému členu v plné výši zachován. 

 

 

Část XI. 

Práva a povinnosti členů 

 

Článek 24 

 

(1) Každý z členů je povinen aktivně napomáhat podle svých možností činnosti sdružení v souvislosti 

s realizací účelu sdružení předmětu činnosti sdružení a zachovávat dobrou pověst sdružení. 

 

(2) Každý z členů je povinen v souladu se stanovami sdružení hradit řádně a včas roční členský 

příspěvek a úhradu za služby sdružení ročně dle článku 13 odst. 1 a 2 stanov do majetku sdružení, a 

to ve lhůtách určených těmito stanovami. 

 

(3) Každý z členů je povinen se podílet na úhradě ztrát sdružení vzniklých při hospodaření sdružení, 

podle zásad uvedených v článku 18 těchto stanov.  

 

(4) Každý z členů je povinen dodržovat tyto stanovy a Etický kodex sdružení. 

 

(5) Každý z členů je povinen sdružení informovat o podstatných skutečnostech týkajících se jeho 

právní subjektivity, zejména o ztrátě nebo omezení způsobilosti k právním úkonům nebo o 

přeměnách na jinou společnost, popřípadě o změně právní formy a o prohlášení konkursu. 

 

Článek 25 

 

(1) Členové mají právo obdržet od orgánů sdružení úplné a pravdivé informace o činnosti sdružení, 

zejména o jeho hospodaření, o výsledcích činnosti. Dále mají členové právo za podmínek uvedených 

v těchto stanovách, podávat jednotlivým orgánům sdružení podněty, návrhy a připomínky a na tyto 

podněty, návrhy a připomínky obdržet od orgánů sdružení příslušnou reakci. Základní a prémioví 

členové pak mají právo účastnit se na činnosti sdružení aktivní činností v pracovních skupinách a 

orgánech sdružení.  

 

(2) Každý z členů má právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku sdružení bez právního 

nástupce. 
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Část XII. 

Orgány sdružení  

 

Oddíl 1 

Valná hromada sdružení 

 

Článek 26 

Valná hromada sdružení a její působnost 

 

(1) Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada sdružení, která rozhoduje o všech záležitostech 

sdružení, pokud nejsou těmito stanovami výslovně svěřeny do rozhodování jiných orgánů.  

 

(2) Členové sdružení mají právo účastnit se na řízení sdružení prostřednictvím valné hromady, kde 

vykonávají svá práva a povinnosti podle těchto stanov. 

 

(3) Každý člen jmenuje na valnou hromadu sdružení jednoho svého zástupce oprávněného jménem 

tohoto člena jednat. Tento zástupce je povinen se prokázat písemným pověřením k zastoupení člena 

na valné hromadě sdružení. Tohoto svého zástupce může každý člen sdružení kdykoliv písemně 

odvolat do doby zahájení valné hromady. 

 

(4) Počet zástupců na valné hromadě sdružení je maximálně shodný s počtem členů sdružení. 

 

(5) Do výlučné působnosti valné hromady sdružení patří: 

 

a) projednávání a schvalování rozpočtu sdružení, 

 

b) projednávání výsledků hospodaření sdružení a rozhodování o převedení zisku do dalšího 

kalendářního roku, nebo o uhrazení ztrát podle zásad uvedených v článku 18 těchto stanov, 

 

c) volba předsedy sdružení ze zástupců jmenovaných na valnou hromadu sdružení a jeho odvolání 

před uplynutím funkčního období, 

 

d) volba místopředsedů sdružení ze zástupců jmenovaných na valnou hromadu sdružení a jejich 

odvolání před uplynutím funkčního období, 

 

e) volba členů předsednictva sdružení ze zástupců jmenovaných na valnou hromadu sdružení a 

jejich odvolání před uplynutím funkčního období,  

 

f) volba a odvolání prezidenta sdružení a rozhodování o jeho odměně za výkon funkce, 

 

g) rozhodování o zrušení sdružení, 

 

h) schvalování stanov a jejich změn, 

 

i) jmenování likvidátora v případě zrušení sdružení s likvidací, 

 

j) rozhodování o vyloučení člena ze sdružení, 

 

k) rozhodování o stanovení výše úhrady za služby sdružení, 
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l) schvalování Etického kodexu sdružení, 

 

Článek 27 

 

(1) Valná hromada sdružení se koná nejméně jednou v kalendářním roce, a to v místě stanoveném 

v pozvánce na valnou hromadu (řádná valná hromada). 

 

(2) Mimořádná valná hromada sdružení musí být svolána, požádá-li o to předseda sdružení nebo 

místopředseda sdružení nebo současně alespoň tři členové sdružení. Tato žádost musí být podána 

k rukám předsedy sdružení a musí obsahovat datum, hodinu a místo konání této mimořádné valné 

hromady tak, že mezi dnem podání této žádosti a dnem konání této mimořádné valné hromady 

sdružení, musí uplynout lhůta alespoň 30 kalendářních dnů.  

 

(3) Řádnou valnou hromadu sdružení a mimořádnou valnou hromadu sdružení svolává předseda 

sdružení. V případě, že před uplynutím funkčního období předseda sdružení zemře, nebo odstoupí z 

funkce předsedy sdružení nebo dojde k jeho odvolání valnou hromadou sdružení, svolává valnou 

hromadu sdružení, kterýkoliv místopředseda sdružení. V případě, že před uplynutím funkčního 

období oba místopředsedové sdružení zemřou, nebo odstoupí z funkcí místopředsedů sdružení nebo 

dojde k jejich odvolání valnou hromadou sdružení, svolává valnou hromadu sdružení prezident 

sdružení. V případě neobsazení funkce prezidenta sdružení je oprávněn valnou hromadu sdružení 

svolat kterýkoliv člen předsednictva sdružení.  

 

(4) Termín a program valné hromady se oznámí členům sdružení ve lhůtě nejméně 15 dnů přede 

dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. Za písemné oznámení termínu a programu valné 

hromady se považuje i rozeslání pozvánky elektronickou poštou. Záležitosti neuvedené v pozvánce 

lze projednat jen, souhlasí-li s tím nadpoloviční většina všech členů sdružení, kteří jsou oprávněni 

hlasovat na valné hromadě. 

 

(5) Valná hromada sdružení zvolí na začátku konání orgány valné hromady, zejména předsedu valné 

hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a konají-li se volby do orgánů sdružení, 

též předsedu volební komise. Předseda volební komise a její členové nesmí kandidovat do ostatních 

orgánů valné hromady. Orgány valné hromady mohou být všechny svéprávné osoby. Do doby zvolení 

valné hromady řídí valnou hromadu předseda sdružení, popř. za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto 

článku osoby tam uvedené. 

 

(6) O konání a průběhu řádné valné hromady sdružení, případně mimořádné valné hromady sdružení, 

musí být vyhotoven písemný zápis, který podepisují předseda valné hromady, zapisovatel valné 

hromady a ověřovatel zápisu. Konají-li se během valné hromady sdružení volby orgánů sdružení, 

musí být výsledek těchto voleb v zápisu stvrzen též podpisem předsedy volební komise. 

 

(7) Valnou hromadu lze konat taktéž distančním způsobem s využitím běžně rozšířených a 

používaných technických prostředků (jako např. nikoliv však výlučně, digitálních komunikačních 

prostředků Zoom, Microsoft Teams, Google meet, služeb telekomunikačních operátorů, 

videokonferencí apod.). V podrobnostech upraví pravidla účasti a hlasování na valné hromadě 

s využitím technických prostředků předsednictvo sdružení v dostatečném předstihu před konáním 

valné hromady transparentním způsobem, tak, aby byla účast na valné hromadě distančně umožněna 

všem členům rovnocenným způsobem. 
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Článek 28 

 

(1) Valná hromada sdružení je způsobilá platně rozhodovat (usnášet se), byla-li řádně svolána a jsou-

li přítomni členové s alespoň nadpoloviční většinou všech hlasů. 

 

(2) Každý z členů sdružení hlasuje prostřednictvím svého zástupce, který má při hlasování tolik hlasů, 

kolik hlasů svěřují stanovy tomuto členovi dle jeho druhu členství. Každý pověřený zástupce je 

povinen před začátkem hlasování prokázat, že je oprávněn jménem člena sdružení, který jej pověřil 

zastoupením na valné hromadě sdružení, jednat, a to předložením písemného pověření nebo plné 

moci.  

 

(3) Valná hromada sdružení rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných na hlasování, pokud se pro 

konkrétní projednávaný bod neusnese na jiném způsobu hlasování. V případě, že dojde při hlasování 

k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy sdružení; v případě, že před uplynutím funkčního období 

předseda sdružení zemře, nebo odstoupí z funkce předsedy sdružení nebo dojde k jeho odvolání 

valnou hromadou sdružení, rozhoduje hlas místopředsedů sdružení. V případě, že i tak dojde při 

hlasování k rovnosti hlasů, je prezident sdružení pověřen rozhodnout o tom, který hlas jednoho 

z místopředsedů rozhodne o výsledku hlasování, např. losem. 

 

(4) Při hlasování o zániku sdružení, změně stanov a vyloučení člena ze sdružení musí být rozhodnutí 

přijato alespoň 2/3 většinou hlasů přítomných na hlasování.  

 

(5) Hlasování o přijetí rozhodnutí valné hromady sdružení je veřejné. V případě rozhodování o vzniku 

či zániku členství ve sdružení nebo v případě volby či odvolání předsedy sdružení, místopředsedů 

sdružení či členů předsednictva sdružení je přípustné i hlasování tajné, pomocí hlasovacích lístků. 

Hlasovací lístky musí být upraveny a označeny tak, aby byla vyloučena možnost jejich záměny. O 

způsobu hlasování ve výše uvedených případech rozhodne valná hromada sdružení před zahájením 

takového hlasování. 

 

(6) Člen sdružení ani jeho zástupce nemůže vykonávat hlasovací právo, jestliže: 

 

a) valná hromada rozhoduje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení, 

 

b) je v prodlení s úhradou členského příspěvku a/nebo úhrady za služby sdružení.  

 

(7) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se 

nepřihlíží k hlasům těch členů sdružení, kteří nemohou toto právo vykonávat. 

 

(8) Členové sdružení mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu, zejména v případě 

hlasování o vyloučení člena sdružení ve smyslu ustanovení článku 22 odst. 2 těchto stanov (hlasování 

per rollam). V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží 

písemný návrh usnesení sdružení členům sdružení k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají 

učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen sdružení ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. 

Osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům sdružení. 

Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům sdružení oprávněných hlasovat.  
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Oddíl II. 

Předsednictvo sdružení 

 

Článek 29 

Předsednictvo sdružení a jeho působnost  

 

(1) Předsednictvo sdružení je výkonným orgánem sdružení s rozhodovací pravomocí. 

 

(2) Členem předsednictva sdružení může být pouze zástupce základního nebo prémiového člena 

sdružení, který je u takového člena sdružení v zaměstnaneckém poměru anebo byl tímto členem 

sdružení pověřen vykonávat tuto činnost. Pokud tento zástupce ukončil svůj pracovní poměr u 

základního nebo prémiového člena sdružení anebo mu bylo pověření odebráno tímto členem sdružení, 

může tento člen sdružení na jeho místo nominovat jiného zástupce, který bude tuto funkci zastávat 

do konání příští valné hromady.  

 

(3) Předsednictvo sdružení řídí činnost sdružení. Předsednictvo sdružení rozhoduje o všech 

záležitostech sdružení, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo jiného orgánu 

sdružení. Předsednictvo sdružení se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud 

jsou v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami. 

 

(4) Předsednictvo sdružení rozhoduje zejména o: 

 

a) sjednání pracovního poměru s výkonným ředitelem a o výši jeho mzdy, 

 

b) o schválení přijetí zájemce o členství, 

 

c) projednání a schválení návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok předložený prezidentem 

sdružení a poté předkládá jím schválené znění valné hromadě ke konečnému rozhodnutí (viz čl. 

16),  

 

d) projednání a schválení návrhu Etického kodexu, který bude předložen ke schválení valné 

hromadě sdružení, 

 

e) projednává rezignaci prezidenta sdružení na svém nejbližším zasedání po doručení písemného 

oznámení prezidenta sdružení o rezignaci na svou funkci,  

 

(5) Předsednictvo sdružení je sedmičlenné. Počet členů předsednictva sdružení může být měněn 

rozhodnutím valné hromady sdružení; počet členů předsednictva sdružení však musí být vždy lichý. 

Funkční období členů předsednictva sdružení počíná běžet dnem, kdy byli do funkce členů 

předsednictva sdružení valnou hromadou sdružení zvoleni, a končí dnem konání nejbližší následující 

řádné valné hromady sdružení. Za každého základního nebo prémiového člena sdružení může být 

zvolen nejvýše jeden člen předsednictva sdružení včetně předsedy sdružení a místopředsedů sdružení. 

 

 (6) Zasedání předsednictva sdružení se konají podle potřeby sdružení, zpravidla v sídle sdružení. 

Předsednictvo sdružení rozhodne na svém zasedání o datu, hodině a místě konání příštího zasedání.  

 

(7) Zasedání předsednictva sdružení svolává předseda sdružení nebo osoba jím pověřená, v době jeho 

nepřítomnosti kterýkoliv z místopředsedů sdružení. 

 

(8) Zasedání předsednictva sdružení řídí, nerozhodne-li předsednictvo sdružení jinak, předseda 



 

 

 

14 

sdružení. V případě, že před uplynutím funkčního období předseda sdružení zemře, nebo odstoupí z 

funkce předsedy sdružení nebo dojde k jeho odvolání valnou hromadou sdružení, řídí zasedání 

předsednictva sdružení místopředseda sdružení, který zasedání svolal nebo kterého určí prezident 

sdružení, a to zpravidla losem. 

 

(9) O konání a průběhu zasedání předsednictva sdružení, musí být vyhotoven písemný zápis, který 

zpravidla připraví prezident sdružení a zkontroluje předseda, místopředseda nebo některý ze členů 

sdružení.  

 

(10) Předsednictvo sdružení je způsobilé platně rozhodovat (usnášet se), je-li přítomna třípětinová 

(3/5) většina všech členů předsednictva sdružení. 

 

(11) Každý z členů předsednictva sdružení má při hlasování jeden hlas. Člen předsednictva sdružení 

může v případě své neúčasti na zasedání předsednictva ze závažných důvodů zmocnit písemnou 

plnou mocí jiného člena předsednictva, aby jej zastoupil a hlasoval za něj na tomto zasedání.  

 

(12) Předsednictvo sdružení rozhoduje prostou většinou přítomných členů. V případě, že dojde při 

hlasování k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy sdružení; v případě, že před uplynutím funkčního 

období předseda sdružení zemře, nebo odstoupí z funkce předsedy sdružení nebo dojde k jeho 

odvolání valnou hromadou sdružení, rozhoduje hlas místopředsedy sdružení, který řídí jednání. 

 

(13) Hlasování o přijetí rozhodnutí předsednictva sdružení je veřejné. Je přípustné i hlasování tajné, 

pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístky musí být upraveny a označeny tak, aby byla vyloučena 

možnost jejich záměny. O způsobu hlasování ve výše uvedeném případě rozhoduje předsednictvo 

sdružení před zahájením takového hlasování. 

 

(14) Předsednictvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání předsednictva (hlasování per rollam). 

V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat zasedání předsednictva, předloží písemný 

návrh usnesení předsednictva sdružení členům předsednictva sdružení k vyjádření s oznámením 

lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen předsednictva sdružení ve 

stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky 

hlasování jednotlivým členům předsednictva sdružení. Většina se počítá z celkového počtu hlasů 

příslušejících všem členům předsednictva sdružení.  

 

Článek 30 

Předseda sdružení 

 

(1) Předseda sdružení je výkonným a statutárním orgánem sdružení, který jedná za sdružení ve všech 

věcech týkajících se sdružení. Z právních jednání, která činí předseda sdružení za sdružení, nabývá 

sdružení práv a zavazuje se. Písemná právní jednání činěná jménem sdružení však musí být 

podepsána současně dvěma zástupci sdružení ve smyslu článku 8 stanov výše. 

 

(2) Předseda sdružení je povinen se při výkonu své funkce řídit zásadami a pokyny schválenými 

valnou hromadou a předsednictvem sdružení, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy a 

těmito stanovami.  

 

(3) Předseda sdružení zejména: 

 

a) plní úkoly, kterými ho při realizaci předmětu činnosti sdružení pověřila valná hromada sdružení 

nebo předsednictvo sdružení, 
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b) svolává a řídí řádnou valnou hromadu sdružení a v případě potřeby, mimořádnou valnou 

hromadu sdružení, 

 

c) svolává a řídí zasedání předsednictva sdružení, 

 

d) podává žádost o výmaz sdružení ze spolkového rejstříku, v případě zrušení sdružení a podává 

žádosti týkající se zápisu změn ve sdružení, 

 

(4) Funkční období předsedy sdružení počíná běžet dnem, kdy byl do funkce předsedy sdružení 

valnou hromadou sdružení zvolen, a končí dnem konání nejbližší následující řádné valné hromady 

sdružení. 

 

(5) Předseda sdružení vykonává svojí funkci bezplatně, nemá tudíž právo na odměnu za výkon funkce 

předsedy sdružení.  

 

(6) Předseda sdružení je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 

sdružení způsobit škodu. 

 

Článek 31 

 

(1) Sdružení má vždy jednoho předsedu sdružení. 

 

(2) Pokud předseda sdružení před uplynutím funkčního období zemře, odstoupí z funkce předsedy 

sdružení nebo je odvolán valnou hromadou sdružení, je valná hromada sdružení povinna do 1 měsíce 

zvolit nového předsedu sdružení v souladu s těmito stanovami. Do doby zvolení nového předsedy 

sdružení vykonávají pravomoc předsedy sdružení společně oba místopředsedové sdružení, a je-li 

pouze jeden místopředseda sdružení, potom vykonává pravomoc předsedy sdružení pouze tento 

místopředseda sdružení. 

 

 

Článek 32 

Místopředseda sdružení 

 

(1) Místopředseda sdružení je výkonným a statutárním orgánem sdružení, který jedná za sdružení ve 

všech věcech týkajících se sdružení. Z právních jednání, která činí místopředseda sdružení za 

sdružení, nabývá sdružení práv a zavazuje se. Písemná právní jednání činěná jménem sdružení však 

musí být podepsány současně dvěma zástupci sdružení ve smyslu článku 8 stanov výše.  

 

(2) Místopředseda sdružení je povinen se při výkonu své funkce řídit zásadami a pokyny schválenými 

valnou hromadou a předsednictvem sdružení, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy a 

těmito stanovami. 

 

(3) Místopředseda sdružení vykonává pravomoc předsedy sdružení v době nepřítomnosti předsedy 

sdružení, popřípadě pokud předseda sdružení před uplynutím funkčního období zemře, odstoupí z 

funkce předsedy sdružení nebo je odvolán valnou hromadou sdružení, a to do doby zvolení nového 

předsedy sdružení, v souladu s obsahem těchto stanov. Pokud nedojde k dohodě o výkonu této 

pravomoci mezi oběma místopředsedy, určí prezident sdružení, a to zpravidla losem, který z nich 

bude tuto pravomoc vykonávat. 
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(4) Funkční období místopředsedy sdružení počíná běžet dnem, kdy byl do funkce místopředsedy 

sdružení valnou hromadou sdružení zvolen, a končí dnem konání nejbližší následující řádné valné 

hromady sdružení. 

 

(5) Místopředseda sdružení vykonává svojí funkci bezplatně, nemá tudíž právo na odměnu za výkon 

funkce místopředsedy sdružení.  

 

(6) Místopředseda sdružení je povinen vykonávat funkci místopředsedy sdružení s náležitou péčí a 

řídit se rozhodnutími valné hromady sdružení a předsednictva sdružení.  

 

(7) Místopředseda sdružení je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám 

by mohlo sdružení způsobit škodu. 

 

Článek 33 

 

(1) Sdružení má dva místopředsedy sdružení. 

 

(2) Pokud místopředseda sdružení před uplynutím funkčního období zemře, odstoupí z funkce 

místopředsedy sdružení nebo je odvolán valnou hromadou sdružení, je valná hromada sdružení 

povinna do 1 měsíce zvolit nového místopředsedu sdružení v souladu s těmito stanovami.  

 

 

Oddíl III. 

Prezident sdružení  

 

Článek 34 

Prezident sdružení a jeho pravomoc 

 

(1) Prezident sdružení zastupuje sdružení navenek. Hlavním úkolem prezidenta sdružení je důstojně 

a vážně reprezentovat sdružení a svou celkovou činností přispívat k budování image a renomé 

sdružení jako vysoce odborné zájmové organizace.  

 

(2) Prezident sdružení je výkonným a statutárním orgánem sdružení, který jedná za sdružení ve všech 

věcech týkajících se sdružení. Z právních jednání, která činí prezident sdružení za sdružení, nabývá 

sdružení práv a zavazuje se. Písemná právní jednání činěná jménem sdružení, jsou-li podepisována 

prezidentem sdružení, však musí být současně podepsána i předsedou sdružení nebo místopředsedou 

sdružení (viz čl. 8).  

 

(3) Prezident sdružení není členem předsednictva sdružení; má však právo účastnit se na zasedáních 

předsednictva sdružení, a to bez práva na těchto zasedáních hlasovat. 

 

(4) Prezident sdružení je volen a odvoláván valnou hromadou.  

 

(5) Prezident sdružení je odpovědný za výkon své funkce valné hromadě sdružení.  

 

(6) Prezident sdružení je povinen se při výkonu své funkce řídit zásadami, rozhodnutími a pokyny 

schválenými valnou hromadou a předsednictvem sdružení, pokud jsou v souladu s platnými právními 

předpisy a těmito stanovami. Dále je povinen se řídit pokyny předsedy sdružení nebo místopředsedů 
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sdružení, které však vždy musí být v souladu s rozhodnutím valné hromady sdružení a v souladu 

s rozhodnutím předsednictva sdružení. 

 

(7) Prezident sdružení je zejména povinen:  

 

a) sestavovat návrh rozpočtu sdružení a předkládat jej valné hromadě sdružení k projednání a 

schválení, 

 

b) vypracovávat a nést odpovědnost za vypracování vyúčtování výsledků hospodaření sdružení, 

které předkládá valné hromadě sdružení k projednání a schválení,  

 

c) řídit a zajišťovat vedení účetnictví o stavu a pohybu majetku sdružení, 

 

d) vést seznam řádných členů sdružení a informovat je o záležitostech sdružení, 

 

e) aktivně reprezentovat a vystupovat za sdružení při prosazování jeho úkolů a záměrů 

vyplývajících z účelu sdružení (viz čl. 6. stanov),  

 

f) svým jednáním a vystupováním před třetími osobami a na veřejnosti zvyšovat prestiž a renomé 

sdružení,  

 

g) spolu s předsednictvem sdružení se podílet na vytváření a naplňování strategie a politiky 

sdružení, 

 

h) plnit úkoly, kterými ho při realizaci předmětu činnosti pověřila valná hromada sdružení nebo 

předsednictvo sdružení, 

 

i) zabezpečovat naplňování Stanov sdružení a Etického kodexu sdružení členy sdružení, 

 

j) řídit valnou hromadu sdružení v případě nepřítomnosti předsedy sdružení a místopředsedy 

sdružení.  

 

(8) Prezident sdružení je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, 

jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo sdružení způsobit škodu. 

 

Článek 35 

 

(1) Sdružení má vždy jednoho prezidenta sdružení, kterým může být pouze fyzická osoba.  

 

(2) Prezident sdružení může na svou funkci rezignovat. Výkon funkce prezidenta v takovém případě 

končí projednáním rezignace předsednictvem sdružení na jeho nejbližším zasedání. Pokud prezident 

sdružení během výkonu své funkce zemře, rezignuje na svou funkci nebo je odvolán valnou 

hromadou sdružení, přechází výkon jeho pravomocí na předsedu sdružení, a to do doby, dokud není 

zvolen nový prezident sdružení.  

 

(3) V případě, že prezident sdružení nemůže dlouhodobě vykonávat svoji funkci, přechází jeho 

pravomoc na předsednictvo sdružení, které určí, jak budou jednotlivé pravomoci prezidenta sdružení 

vykonávány (např. pověří jejich vykonáváním některého z členů předsednictva sdružení). 
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Článek 36 

 

Výkon funkce prezidenta sdružení je neslučitelný s výkonem funkce člena předsednictva sdružení, 

s výjimkou uvedenou v článku 35 odst. 3 výše. 

 

 

Část XIII. 

Kontrola dodržování Etického kodexu 

 

Článek 37 

 

(1) Dodržování zásad Etického kodexu sdružení dozoruje předsednictvo sdružení, které za tímto 

účelem projednává stížnosti členů na porušování Etického kodexu ostatními členy. Předsednictvo při 

projednání stížnosti posoudí veškeré materiály, které se vztahují k předmětu stížnosti, a rozhodne 

podle svého nejlepšího vědomí a svědomí svých členů a v souladu s platnými právními předpisy a 

ustanoveními Etického kodexu, zda k porušení Etického kodexu došlo, či nikoliv. V případě shledání 

porušení Etického kodexu posoudí předsednictvo sdružení, jak závažné toto porušení je a jakou 

sankci porušiteli udělí.  

 

(2) Předsednictvo sdružení je oprávněno ukládat členům sdružení za zjištěná porušení Etického 

kodexu peněžité pokuty, a to až do výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), přičemž 

přihlédne zejména k výši obratu rušitele a k jeho velikosti na trhu. V případě velmi vážného porušení 

Etického kodexu může navrhnout i jeho okamžité vyloučení ze sdružení.  

 

(3) Stížnost může podat kterýkoliv člen sdružení, pokud má za to, že došlo k porušení Etického 

kodexu některým z ostatních členů sdružení.  

 

(4) Stěžovatel musí s podáním stížnosti uhradit na účet sdružení kauci ve výši 25.000,- Kč (slovy: 

dvacet pět tisíc korun českých). V případě, že předsednictvo sdružení dospěje k rozhodnutí, že 

stížnost byla podána důvodně, vrátí kauci stěžovali zpět. V případě, že předsednictvo sdružení 

dospěje k rozhodnutí, že stížnost byla podána bezdůvodně, kdy potenciální rušitel se žádného 

porušení Etického kodexu nedopustil, složená kauce se stěžovateli nevrací.   

 

 

Část XIV. 

Zrušení a zánik sdružení  

 

Článek 38 

 

Sdružení zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.   

 

Článek 39 

 

Sdružení se zrušuje: 

 

a) rozhodnutím valné hromady sdružení a to 2/3 většinou hlasů členů přítomných na valné hromadě,  

 

b) rozhodnutím orgánu veřejné moci, 

 

c) byl-li osvědčen úpadek sdružení, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění 
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rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace 

však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. 

 

Článek 40 

Zrušení sdružení s likvidací 

 

(1) Nepřešel-li celý majetek sdružení na právního nástupce nebo nebyl-li zrušen konkurs proto, že je 

majetek nepostačující nebo zbude-li po ukončení konkursního řízení sdružení majetek, provede se 

jeho likvidace.  

 

(2) Před zahájením likvidace sdružení jmenuje valná hromada sdružení likvidátora. 

 

(3) Likvidace sdružení se provede v souladu s ustanovením § 93 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

 

(4) Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy poměrně podle výše poslední známé povinnosti 

k zaplacení úhrady za služby daného člena k součtu posledně známých povinností k zaplacení úhrady 

za služby všech členů. 

 

 

Část XV. 

Změny a doplnění stanov 

 

Článek 41 

 

(1) Změny a doplňky stanov lze provést pouze písemnou formou v listinné podobě, a to na základě 

rozhodnutí valné hromady sdružení.  


