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STANOVY Asociace pohřebních služeb v České republice, z.s. 
 

Část I. 

Základní ustanovení 

Článek 1. 

Název spolku je: Asociace pohřebních služeb v České republice, z. s.  

Sídlem spolku je: obec Praha. 

Článek 2. 

l.  Asociace pohřebních služeb v České republice, z.s. (dále jen „Asociace”) je organizací 
osob zabývajících se etickými, morálními a ekonomickými parametry činností spojených s 
pohřebnictvím, jejímž hlavním posláním je snaha o zachování a rozvoji etických pravidel a 
důstojnosti při realizaci a organizaci záležitostí spojených s posledním rozloučením a 
pohřbíváním. Asociace je nezávislá a nepolitická organizace. 

2. Asociace je právnickou osobou, vystupující v právních vztazích svým jménem a za 
porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Asociace byla založena podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., 
nový občanský zákoník, (dále jen „NOZ"), se její činnost řídí v souladu s ust. § 214 — 302 
NOZ. 

3. Asociace není poskytovatelem pohřebních, hřbitovních a kremačních služeb. 

4. Asociace má vlastní etický kodex obsahující mimo jiné i zásady dle ČSN EN 150 17 - 
služby v pohřebnictví- Požadavky, ve smyslu Nálezu Ústavního soudu ČR číslo 241/2009 
Sb. 

Část II. 

Účel a činnost Asociace 

Článek 1. 

l. Základní účel Asociace  

Základním účelem Asociace je zabezpečování a ochrana všestranného rozvoje soukromých 
pohřebních služeb v České republice. Za tímto účelem Asociace zejména: 

a) podílí se na koncepci rozvoje činností spojených s pohřebnictvím v České republice, 
b) rozvíjí a klade důraz na odborná, morální a etická pravidla, v celé oblasti pohřebnictví, 

a to v souladu i s ČSN EN 150 17 - služby v pohřebnictví- Požadavky, ve smyslu 
Nálezu Ústavního soudu ČR číslo 241/2009 Sb., i vyhláškou 277/2017 Sb. 
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c) podle svých možností vykonává související aktivity a organizuje osvětové společenské 
akce pro členy a veřejnost. 

 

2. Vedlejší hospodářská činnost Asociace 

Vedle své hlavní činnosti může Asociace provozovat vedlejší hospodářskou činnost, jejímž 

účelem je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití spolkového majetku. 

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí Asociace činnost vedlejší. 
Předmětem vedlejší hospodářské činnosti jsou v rámci předmětu podnikání: výroba obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tyto obory činnosti: 

- zprostředkování obchodu a služeb, 

- velkoobchod a maloobchod, 

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 
  

3. Asociace dále: 

a) může uzavírat se svými členy, sponzorskými firmami a třetími osobami příslušné 
smlouvy o zajištění aktivit Asociace, včetně organizace akcí, 

b) organizuje pro své členy a zájemce z řad veřejnosti možnost účasti na společenských, 
osvětových a vzdělávacích akcích, 

c) vykonává další činnosti, schválené shromážděním členů, 

d) vydává a šíří odborné informace, 

e) poskytuje odbornou poradenskou činnost, 

f) připomínkuje a ovlivňuje právně závazná nařízení a technické normy, 

g) vypracovává a realizuje vnitrostátní a mezinárodní projekty, 

h) realizuje odborné a laické vzdělávání, mimo jiné i v oblasti pohřebnictví, 

 
i) eviduje a podporuje soukromé subjekty právně i morálně vstřícně vůči společnosti, 
j) napomáhá při odstraňování chyb a nedostatků v zákonech, právních normách a na trhu, 

k) jedná s orgány veřejné správy a podává jim podněty, 
l) podává návrhy na zahájení soudních řízení a účastní se těchto soudních řízení, 
m) poskytuje mediační činnost, 

n) spolupracuje s jinými vnitrostátními i mezinárodními subjekty, 

o) rozšiřuje odbornou členskou základnu, 

p) realizuje další související činnosti, 
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q) prosazuje ochranu přírody a krajiny v době před zahájením a v průběhu správních řízení, 
která se mohou týkat ochrany přírody a krajiny, vedených podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, (v platném znění změn a doplňků), 

r) prosazuje ochranu životního prostředí v době před zahájením a v průběhu správních 
řízení, která se mohou týkat ochrany životního prostředí, vedených podle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (v platném znění změn a doplňků), 

s) prosazuje ochranu kulturních památek v době před zahájením a v průběhu správních 
řízení, která se mohou týkat ochrany kulturních památek, vedených podle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, (v platném znění změn a doplňků), 

t) účastní se správních řízení o stavbách, vedených podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (v platném znění změn a 
doplňků). 

Část III. 

Orgány Asociace 

Článek 1. 

1. Orgány Asociace jsou: 
a) shromáždění členů Asociace pohřebních služeb v České republice, z.s. (dále jen 

„shromáždění”), 
b) výbor Asociace pohřebních služeb v České republice, z.s., (dále jen „výbor”), 
c) revizor Asociace pohřebních služeb v České republice, z.s., (dále jen „revizor”), 

 
 

Článek 2. 

l. Do orgánů Asociace mohou být voleni pouze: 

a)  členové Asociace a  

b) osoby, které jsou společníky či statutárními orgány těch členů asociace, kteří jsou 
právnickými osobami.  

 

Část IV. 

Článek 1. 

Společná ustanovení 
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1. Orgány Asociace mohou jednat a rozhodovat o záležitostech, které podle těchto stanov či 
podle zákona spadají do jejich působnosti, s tím, že není-li určitá záležitost výslovně 
svěřena stanovami či zákonem do působnosti žádného orgánu, případně pokud si 
rozhodování o určité záležitosti nevyhradilo shromáždění, spadá tato záležitost do 
působnosti výboru. 

2. Kolektivní orgány rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu. 
3. Kolektivní orgány Asociace jsou způsobilé usnášet se jen tehdy, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech jejich členů, pokud stanovy nebo zákon neurčují jinak. 
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina všech přítomných v době 
usnášení, pokud stanovy nebo zákon neurčují jinak.  

 

Článek 2. 

1. Funkční období členů volených orgánů Asociace činí maximálně 6 let. Délku funkčního 
období stanoví orgán, příslušný k volbě, před zahájením vlastních voleb do voleného 
orgánu. Nestanoví-li příslušný orgán délku funkčního období dle předchozí věty, platí, že 
je funkční období příslušného člena 6 let. 

2. Členové voleného orgánu Asociace mohou být voleni opětovně. 
 
 

Článek 3. 

l. Členové voleného orgánu Asociace jsou povinni vykonávat své funkce řádně a 
svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy, a 
to bez nároku na odměnu. Pokud při výkonu funkce způsobí Asociaci škodu, odpovídají 
za ni v rozsahu stanoveném zákonem. 

2. Nároky Asociace z odpovědnosti orgánů Asociace uplatňuje shromáždění členů 
prostřednictvím člena, kterého si určí volbou. 

3. Tyto nároky mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím  souhlasem 3/4 všech členů 
Asociace. 

Článek 4. 

l. Neplní-li člen voleného orgánu řádně svou funkci, může jej před uplynutím funkčního 
období odvolat orgán, který jej zvolil. Tento orgán je povinen nejpozději na svém příštím 
jednání zvolit nového člena voleného orgánu. 

2. Člen, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen 
prokazatelně tuto skutečnost oznámit Asociaci. Odstoupení je účinné uplynutím 2 (slovy: 
dvou) měsíců po doručení písemného oznámení Asociaci o odstoupení tohoto člena. 



 

Asociace pohřebních 
služeb v České republice, z.s. 

 5 Krystalová 470/7, 196 00 Praha 9-Čakovice 
IČ: 22858776 

 
 

3. Členům orgánu Asociace nemůže být za výkon funkce přiznána odměna, může jim být 
přiznána pouze náhrada nákladů spojených s výkonem funkce. 

 

Článek 5. 

Hlasování v Asociaci 

l.   Každému členu Asociace náleží jeden hlas. 
2. Člen Asociace může zmocnit jiného člena Asociace, aby jej zastupoval na shromáždění 

členů na základě plné moci. Tím nejsou dotčeny předpisy o zastoupení ze zákona, nebo 
na základě soudního rozhodnutí. Zmocnění musí mít vždy písemnou formu a musí 
obsahovat rozsah zmocnění. 

3. V orgánech Asociace se hlasuje veřejně. 

4. Shromáždění může rozhodovat též per rollam. V takovém případě zašle písemně nebo 
elektronicky do datových schránek členů (mají-li je zřízeny) osoba oprávněná ke svolání 
shromáždění všem členům Asociace návrh rozhodnutí, který obsahuje (i) text 
navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, (ii) lhůtu 15 dní pro doručení vyjádření 
člena, s tím, že pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi a (iii) 
podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle předchozí věty 
osobě oprávněné ke svolání shromáždění souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že 
s návrhem nesouhlasí. Při rozhodování per rollam se rozhodná většina počítá z celkového 
počtu všech členů Asociace ke dni vyhotovení návrhu rozhodnutí per rollam. Rozhodnutí 
je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena k návrhu nebo 
marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů, bylo-li 
dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. Své vyjádření k návrhu (tj. své 
hlasy)  mohou členové zaslat buď písemně s úředně ověřeným podpisem nebo 
elektronicky prostřednictvím datové schránky člena do datové schránky Asociace. 

5. Připouští se hlasování na shromáždění s využitím technických prostředků – 
prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově 
obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi shromážděním a členem v reálném čase (např. 
videokonference). Úmysl zúčastnit se shromáždění a hlasovat na takovémto shromáždění 
s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí člen předem, 
nejpozději 1 (slovy: jeden) týden před konáním shromáždění Asociace, oznámit výboru 
Asociace, který mu sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí 
jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat.  

6. Ve výboru Asociace lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným písemně, nebo 
pomocí prostředků sdělovací techniky, např. poštou, e-mailem, videokonferencí, jestliže s 
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tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se 
hlasující pokládají za přítomné. 

7. Právnické osoby jednají v orgánech Asociace prostřednictvím svého statutárního orgánu, 
ledaže právnická osoba určí jiného zástupce. 

  
Článek 6. 

Jednání orgánů Asociace 
l . O průběhu jednání všech orgánů Asociace se pořizuje zápis, který musí obsahovat: 

a) datum a místo jednání, 
b) přijatá usnesení, 

c) výsledky hlasování, 
d) námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 

2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, případně i další listiny. 
3. Každý člen orgánu Asociace má právo požádat o nahlédnutí do zápisu a do jeho příloh. 

4. Každý člen Asociace souhlasí s vytvořením audio — video záznamu ze všech jednání 
Asociace. 

část V. 

Shromáždění členů Asociace 

Článek 1. 

l . Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Asociace, v němž členové Asociace uplatňují 
své právo řídit základní záležitosti Asociace, kontrolovat činnost Asociace a jejích 
orgánů. 

2. Do výlučné působnosti shromáždění patří: 
a) přijímat a měnit stanovy a ostatní základní předpisy Asociace, 
b) volit a odvolávat členy výboru, předsedu výboru, který je současně předsedou 

Asociace, a revizora, 
c) projednávat a schvalovat zprávy výboru, 
d) rozhodovat o sloučení a zániku Asociace, 
e) schvalovat koncepci rozvoje činnosti Asociace, 
f) schvalovat finanční rozpočet a výsledek hospodaření na příslušný rok. 

3. Do působnosti shromáždění členů patří i další rozhodování týkající se Asociace a její 
činnosti, pokud si shromáždění rozhodování o některé věci vyhradilo. 

Článek 2. 



 

Asociace pohřebních 
služeb v České republice, z.s. 

 7 Krystalová 470/7, 196 00 Praha 9-Čakovice 
IČ: 22858776 

 
 

l . Jednání shromáždění členů svolává výbor Asociace podle potřeby, avšak nejméně jednou 
do roka. 

2. Shromáždění členů musí být svoláno nejpozději do 30 dnů, požádá-li o to písemně 
nejméně jedna třetina členů Asociace. 

3. Pořad jednání musí být oznámen na pozvánce, zaslané písemně alespoň jeden týden přede 
dnem konání shromáždění všem členům Asociace, a to na jejich doručovací adresu uvedenou 
v seznamu členů Asociace. Písemné pozvánky obsahují datum, hodinu, místo a pořad jednání. 

3. Písemnou pozvánku může nahradit pozvánka zaslaná e-mailem na adresu elektronické 
pošty, uvedenou v seznamu členů Asociace, či datovou schránkou, zaslanou jednotlivým 
členům Asociace. 

Článek 3. 

1. Shromáždění členů je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 
členů Asociace. K přijetí usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů 
přítomných v době usnášení, nestanoví-li tyto stanovy nebo zákon vyšší počet hlasů, jak 
vyplývá z části IV. Článku 1 odst. 3 těchto stanov. 

2. Není-li shromáždění na svém zasedání schopno usnášet se, může výbor nebo ten, kdo 
původní zasedání svolal, novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání 
svolat shromáždění na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o 
náhradní zasedání shromáždění. Náhradní zasedání shromáždění se musí konat nejpozději 
do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání shromáždění předtím svoláno. Na 
náhradním zasedání může shromáždění Asociace jednat jen o záležitostech zařazených na 
pořad předchozího zasedání. Na náhradním zasedání může shromáždění Asociace 
usnesení přijmout za účasti 30 % všech členů. K platnosti usnesení v takovém případě se 
vyžaduje souhlas alespoň 2/3 členů přítomných v době usnášení.  

3. Ustanovení předchozího odstavce 2 se nepoužije v případě jednání shromáždění členů o 
sloučení nebo zrušení Asociace. V těchto případech je usnesení přijato, hlasovalo-li pro 
ně více než dvě třetiny všech členů. 

Článek 4. 

Usnesení shromáždění Asociace 

1. Usnesení shromáždění je závazné pro všechny členy Asociace. 
2. Proti usnesení shromáždění členů se může člen odvolat k výboru Asociace. Odvolání nemá 

odkladný účinek. 

Část VI. 
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Výbor a předseda Asociace 

Článek 1. 

1. Výbor Asociace je výkonným a statutárním orgánem Asociace, řídí činnost asociace a 
rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členů 
vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá shromáždění členů. 

2. Výbor zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení shromáždění členů, podává zprávy o své 
činnosti a činnosti Asociace. Svolává a připravuje jednání shromáždění členů. 

3. Výbor je zejména oprávněn: 

a) schvalovat zásadní koncepční rozhodnutí ekonomického, technicko-investičního a 
odborného charakteru, 

b) s cílem co nejlepší výhodnosti a účelnosti rozhodovat o nakládání se základním 
majetkem Asociace, 

c) určuje hlavní úkoly v činnosti Asociace na rozpočtové období, 
d) jednou za dva roky předkládá shromáždění členů zprávu o své činnosti. 

4. Výbor je tříčlenný orgán, volený shromážděním, které rovněž volbou určuje, kdo ze 
zvolených členů výboru bude předsedou výboru, který je tak zvolen současně předsedou 
Asociace.  

5. Výbor Asociace se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. 

6. Schůze výboru Asociace se mohou zúčastnit s hlasem poradním i členové Asociace. 
7. Výbor Asociace je oprávněn zřizovat komise, přičemž členství v těchto komisích není 

podmíněno členstvím v Asociaci. 

Článek 2. 

1. Výbor Asociace je oprávněn jednat jménem Asociace navenek ve všech věcech. Za výbor 
jedná předseda výboru nebo pověřený člen výboru. 

2. Právní jednání v písemné formě, podepisuje za Asociaci předseda výboru, nebo pověřený 
člen výboru, a to samostatně. 

3. Asociace může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním Asociace i jiné 
právnické či fyzické osoby. 

Článek 3. 

l . Schůzi výboru Asociace organizuje, svolává a řídí předseda Asociace, popřípadě pověřený 
člen výboru. 

2. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je 
předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení. 
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část VII. 

Členství v Asociaci 

Vznik členství 

Článek 1. 

1. Druhy členství: 
a) řádný člen (dále též jen „člen“), 
b) kandidát na člena – konzultant (dále též jen „kandidát na člena“), 
c) čestný člen. 

Členství v Asociaci je dobrovolné. 

2. Řádnými členy Asociace či kandidáty na člena mohou být jak podnikající fyzické osoby 
starší 18-ti let, nebo i právnické osoby, přičemž podmínkou je jejich podnikání v oboru  
poskytování pohřebních služeb a s touto činností souvisejících služeb.  

3. Řádným členem se uchazeč o členství stane za splnění podmínek stanovených v ust. 232 
NOZ a násl. a těmito stanovami, a to na základě přijetí člena na základě písemné přihlášky 
a následného uzavření smlouvy s Asociací. O přijetí za řádného člena rozhoduje 
shromáždění Asociace. Uchazeč o členství v Asociaci se stává členem Asociace na základě 
rozhodnutí shromáždění o přijetí za člena a smlouvy, kterou s Asociací uzavře. Členství 
vzniká dnem uzavření smlouvy s Asociací. Ve smlouvě s Asociací musí uchazeč o členství 
výslovně prohlásit, že přistupuje ke stanovám Asociace.  

4. Řádným členem se může stát pouze takový uchazeč o členství, který byl nejprve přijat 
výborem za kandidáta o členství dle odst. 6 tohoto článku a v této pozici strávil alespoň 1 
rok od přijetí za kandidáta. 

5. Řádný člen je zejména oprávněn účastnit se Shromáždění asociace, hlasovat na něm, může 
se vyjadřovat k jednotlivým bodům jednání shromáždění Asociace,  a volit a případně být 
volen do volených orgánů asociace. Řádný člen má povinnost hradit každoroční členský 
příspěvek. Další práva a povinnosti řádného člena jsou vymezeny těmito stanovami či 
zákonem. 

6. Kandidát na člena má právo účastnit se veškeré činnosti Asociace, užívat zařízení a 
požívat výhod, které Asociace svým členům poskytuje, předkládat návrhy na zlepšení 
činnosti Asociace, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi na orgány 
Asociace a být informován o jejich vyřízení, zejména má též právo účastnit se zasedání 
shromáždění Asociace, může se vyjadřovat k jednotlivým bodům jednání shromáždění 
Asociace. Kandidát na člena však nemá právo na zasedání shromáždění Asociace 
hlasovat. 
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Kandidát na člena je povinen hradit každoroční členský příspěvek. V případě, že kandidát 
na člena není následně přijat za řádného člena asociace, nemá nárok na vrácení 
uhrazených členských příspěvků. 

7. O přijetí za kandidáta na člena rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky. Výbor je 
povinen projednat přihlášku nejpozději na první výborové schůzi konané po dni, kdy byla 
přihláška doručena Asociaci. 
Osobě, která byla v postavení kandidáta nepřetržitě alespoň 12 měsíců, vzniká nárok na 
přijetí za člena, splňuje-li po celou dobu až do okamžiku přijetí za člena podmínky 
členství stanovené shora v odstavci 2 tohoto článku stanov.  

 
8. Čestným členem může být jak fyzická osoba starší 18. let, nebo i právnická osoba, nemusí 

však splňovat podmínku podnikání v oboru oboru  poskytování pohřebních služeb a s touto 
činností souvisejících služeb. Pokud však osoba v uvedeném oboru podniká, nesmí v dané 
oblasti působnosti konkurovat jiným členům Asociace.  
Za čestného člena může být přijata osoba mající významný vztah k Asociaci. Nejčastěji se 
bude jednat o osoby, které byly původně řádným členem Asociace, významně se  
zasloužily o rozvoj či dobré jméno Asociace a  které projeví zájem o to, být čestným 
členem Asociace. O přijetí za čestného člena rozhoduje výbor. 

9. Čestný člen má právo účastnit se zasedání shromáždění Asociace, může se vyjadřovat 
k jednotlivým bodům jednání shromáždění Asociace, nemá však právo na zasedání 
shromáždění Asociace hlasovat. Čestný člen nehradí členské příspěvky. 
 

část VIII. 

Členská práva a povinnosti 

Článek 1. 

l. Člen Asociace má právo zejména: 
d) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci na 

jednání a rozhodování shromáždění členů Asociace a prostřednictvím zvolených osob 
na jednání orgánů Asociace, 

e) být volen do orgánů Asociace, má-li plnou právní subjektivitu, a pokud to stanovy 
nevylučují, 

f) účastnit se veškeré činnosti Asociace, užívat zařízení a požívat výhod, které Asociace 
svým členům poskytuje, 

g) předkládat návrhy na zlepšení činnosti Asociace, obracet se s podněty, připomínkami 
nebo stížnostmi na orgány Asociace a být informován o jejich vyřízení. 

Článek 2. 
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l. O podnětech, stížnostech a podáních členů k rozhodnutím o činnosti orgánu Asociace 
rozhodují orgány Asociace nejpozději do 60. dnů od jejich podání. O jejich vyřízení 
informuje příslušný orgán Asociace člena písemně. 

Článek 3. 

l. Člen Asociace je povinen zejména: 
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Asociace a řídit se provozními řády zařízení 

Asociace, metodickými a prováděcími předpisy a pokyny. 
b) šetřit a chránit ideové poslání, včetně majetku jak duševního, tak fyzického patřícího 

Asociaci. 

2. Člen Asociace, jehož podnikatelská činnost se řídí podle zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví, (v platném znění změn a doplňků), (dále jen „ZOP"), nebo podnikající v 
oboru kamenictví, květinářství, výroba rakví nebo smutečních předmětů, se zavazuje 
umožnit na požádání Asociace nenadálé provedení kontroly svých provozoven včetně 
všeho, co souvisí s výše uvedeným podnikáním kontrolní komisi Asociace. 

3. Člen Asociace může používat na svých webových, Facebook, tiskových, reklamních 
výstupech oficiální znak Asociace pohřebních služeb v České republice, z.s. viz: 

 

 

4. Řádný člen, kandidát na člena a čestný člen jsou povinni dodržovat etický kodex 
Asociace. 

 

Článek 4. 

Členská evidence 

1. Asociace vede členskou evidenci všech svých řádných členů, kandidátů na člena a 
čestných členů v podobě seznamu členů (dále též jen „seznam členů“). Do seznamu členů 
se zapisuje kromě jména, bydliště a data narození fyzické osoby, nebo názvu, sídla a IČO 
právnické osoby a osoby, která za ni jedná, i darování finančních příspěvků, majetkových 
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darů, popřípadě jiných darů a uhrazení členských příspěvků. Do seznamu členů se zapisuje 
též adresa elektronické pošty člena a případně též adresa datové schránky, má-li ji člen 
zřízenou. 

2. V Seznamu členů se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných 
skutečností. Člen Asociace má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho 
členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a o obsahu jeho zápisu v evidenci.  

3. Řádný člen, kandidát na člena a čestný člen jsou povinni všechny změny údajů uvedených 
v tomto článku bezodkladně písemně oznámit Asociaci. 

část IX. 

Hospodaření Asociace 

Článek 1. 

Financování činnosti Asociace 

1. Asociace hradí náklady a výdaje potřebné pro její činnost z prostředků pocházejících z 
darů, členských příspěvků, její hospodářské a dotační činnosti. 

2. Hospodaření Asociace se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a zásadami 
hospodaření, schválenými shromážděním členů. 

3. Výši členského příspěvku na kalendářní rok určuje výbor svým rozhodnutím. Členský 
příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 31.3. následujícího roku na bankovní účet 
Asociace.  

Článek 2. 

Základní majetek Asociace 

 

1. Základní majetek Asociace se vytváří z objektů a zařízení, jež Asociace svou hospodářskou 
činností vybuduje a obstará. 

2. Příjmy na úhradu nákladů a výdajů na hospodaření, získává Asociace z členských 
příspěvků, darů členů Asociace, z darů a ze zápisného a jiných poplatků, případně z dalších 
zdrojů. 

3. O vypořádání ztráty rozhodne výbor. 
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část X. 

Zánik členství v Asociaci 

Článek 1. 

l . Členství v Asociaci zaniká za podmínek stanovených v ust. § 237 a násl. NOZ, zejména: 
a) dohodou, 

b) vystoupením, 

c) vyloučením, 
d) zánikem Asociace, 

e) smrtí člena (fyzické osoby), 

f) vstupem právnické osoby do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím 
zánikem. 

Článek 2. 

Dohoda o skončení členství v Asociaci 

1.  Dohodu o skončení členství uzavírají Asociace a člen písemně. Členství skončí sjednaným 
dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá Asociace členovi. 

Článek 3. 

Vystoupení z Asociace 

l .  Člen může z Asociace vystoupit. Členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení 
z Asociace, ke dni doručení oznámení Asociaci. Zrušením členství nevzniká nárok na 
vrácení daru, nebo členského příspěvku. 

2.   Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně. 

 

Článek 4. 

Vyloučení z Asociace a pozastavení členství  

l . Výbor Asociace může rozhodnout o vyloučení člena, nebo pozastavit jeho členství, jestliže: 
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a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti 
vyplývající z části II. článku 1. odst. 1 písm. b) těchto stanov, 

b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti asociaci, jejímu 
majetku nebo proti jejím členům, 

c) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu jedná v rozporu se zájmy Asociace, 
nebo se opakovaně dopustí jednání, které je v rozporu se stanovami, dobrými mravy, 
nebo poškozuje dobré jméno Asociace, nebo dobré jméno člena Asociace. 

2. O vyloučení, nebo pozastavení členství může výbor Asociace rozhodnout jen ve lhůtě do 
tří měsíců ode dne, kdy zjistil důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode 
dne, kdy tento důvod nastal. 

3. Rozhodnutí o vyloučení z Asociace musí být členovi doručeno v souladu s částí XI, 
článkem l , odst. 1 stanov . V rozhodnutí o vyloučení, nebo pozastavení členství, musí být 
uveden důvod podle odst. 1, který nelze dodatečně měnit. 

4. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím výboru Asociace o jeho vyloučení, může do 15. dnů od 
doručení písemného rozhodnutí podat odvolání, o kterém rozhoduje shromáždění členů. 
Odvolání má odkladný účinek. 

5. Nepodá – li člen proti rozhodnutí o vyloučení odvolání, zaniká členství buď dnem kdy se 
člen vzdá práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí, nejpozději však 15. dnem poté, co je 
členovi doručeno rozhodnutí o jeho vyloučení. Podá-li člen proti rozhodnutí o vyloučení 
odvolání, členství zaniká dnem, kdy shromáždění členů rozhodne, že se odvolání zamítá. 

6. Výbor může rozhodnout o pozastavení členství člena Asociace jen v závažných případech, 
a to kdy člen Asociace provádí činnost namířenou proti Asociaci, porušuje ČSN 150-17, 
nebo platné právní předpisy ČR, stanovy a vnitřní předpisy Asociace. 

Článek 5. 

Zánik asociace 

1. Asociace zaniká: 
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, popřípadě transformací 

Asociace, 
b) pravomocným rozhodnutím soudu.  

2. Zaniká-li Asociace dobrovolným rozpuštěním, jmenuje Asociace likvidátora, který je 
povinen před rozdělením likvidačního zůstatku podat na jeho rozdělení shromáždění členů. 
Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu Asociace. Pro likvidaci 
Asociace se použijí ustanovení § 269 až 273 NOZ. 
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část XI. 

Společná a závěrečná ustanovení 

Článek 1. 

l.  Rozhodnutí orgánů Asociace, dotýkající se jednotlivých členů, se oznamují těmto členům 
buď dopisem, mailem, datovou schránkou, vyvěšením na úřední webové desce Asociace s 
adresou www.aspscr.cz. 

2. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení. 
3. Za včas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí lhůty, nejpozději 

však do 3 měsíců, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu Asociace o možnosti 
odvolání, nebo jestli poučení o odvolání nebylo dáno. 

4. O odvolání proti rozhodnutí výboru Asociace rozhoduje shromáždění členů. 

5. Výbor Asociace může rozhodnout o odvolání sám, jestliže mu v plném rozsahu vyhoví. 
(autoremedura význam slova autoremedura: způsob vyřízení opravného prostředku, při 
kterém správní orgán sám změní své původní rozhodnutí.). 

6. Případy, které nejsou výslovně řešeny těmito stanovami, se posuzují podle příslušných 
ustanovení NOZ. 

 


