Stanovy spolku
Asociace regionálních značek, z.s.
§1
Preambule
Asociace regionálních značek, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve
smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
§2
Název
Asociace regionálních značek, o.s., se s ohledem na § 216 NOZ mění na
Asociace regionálních značek, z.s., (dále jen „Spolek“).
§3
Sídlo
Adresa sídla je Zelená 182, 251 62 Mukařov.
§4
Stanovy
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami,
které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.
§5
Cíle, hlavní a vedlejší činnosti
1. Cílem Spolku je podpora udržitelného rozvoje v regionech ČR prostřednictvím rozvíjení regionálních
značek pro výrobky, služby a zážitky.
2. Cíle Spolku je dosahováno těmito hlavními činnostmi:
koordinační činnost pro národní systém regionálních značek,
pomoc jednotlivým členským regionům při zavádění a rozvíjení regionální značky,
vzdělávací a publikační aktivity,
podpora propagace, marketingu a reklamy regionálních značek,
realizace vlastních projektů v oblasti regionálního rozvoje,
spolupráce s dalšími organizacemi (českými i zahraničními/mezinárodními) na projektech v oblasti
regionálního rozvoje.
3. Vedlejší činností Spolku je poradenství, konzultační činnost a vzdělávání v oblasti regionálního značení,
udržitelného rozvoje a neziskového sektoru, organizace propagačních a kulturních akcí, vydavatelská
činnost a další činnosti na základě platného živnostenského oprávnění.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

§6
Členství, práva a povinnosti členů
1. Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která projeví zájem o
členství, souhlasí se stanovami Spolku a splňuje podmínky stanovené vnitřním řádem Spolku. Členství
vzniká rozhodnutím Valné hromady.
2. Právnické osoby jsou zastupovány statutárním zástupcem nebo osobou statutárním zástupcem písemně
pověřenou.
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3. Členové mají právo účastnit se a hlasovat na Valné hromadě, volit a být voleni do orgánů Spolku,
podílet se na činnosti Spolku a být o této činnosti informováni a požádat o výpis ze seznamu členů
Spolku.
4. Členové mají povinnost dodržovat stanovy a vnitřní řád Spolku a platit členské příspěvky (viz §7).
5. Členství ve Spolku zaniká:
a. doručením písemného oznámení o vystoupení,
b. rozhodnutím Valné hromady o zániku členství, jestliže člen jedná v rozporu se stanovami nebo
vnitřním řádem Spolku nebo proti zájmům Spolku,
c. úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby.
§7
Členské příspěvky
1. Členské příspěvky hradí pouze členové – právnické osoby. O výši členských příspěvků rozhoduje Valná
hromada. Účel členských příspěvků a způsob úhrady stanoví vnitřní řád Spolku.
§8
Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
a. Fyzické osoby: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, tel. č., e-mail.
b. Právnické osoby: název, sídlo, IČ, tel. č., e-mail, osoba jednající jménem člena ve Spolku.
2. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí předseda Spolku, a to ve lhůtě 30 dnů od vzniku nebo zániku
členství.
3. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis
požádá.
4. Seznam členů je veřejný a přístupný na webových stránkách Spolku. Členové Spolku vyjadřují svůj
souhlas se zveřejněním seznamu a údajů v něm obsažených písemně, souhlasy jsou uloženy spolu
se seznamem členů v sídle Spolku.
§9
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou: Valná hromada, Předseda, Rada, Kontrolní komise a Národní koordinátor.
§10
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Valnou hromadu svolává předseda Spolku anebo člen pověřený nadpoloviční většinou členů Spolku
s předstihem alespoň 14 dnů před datem konání, a to alespoň jedenkrát ročně.
3. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů, rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů.
4. Člen může pro jednání valné hromady písemně zplnomocnit zástupce nebo učinit rozhodnutí jiným
průkazným způsobem (např. písemně).
5. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách Spolku, zejména:
a.
b.
c.
d.

schvaluje změny stanov,
schvaluje vnitřní řád Spolku a jeho změny,
přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení členů,
volí a odvolává předsedu, členy Rady a členy kontrolní komise Spolku
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e. jmenuje a odvolává Národního koordinátora / koordinátory systému regionálních značek (dále jen
Národní koordinátor),
f. rozhoduje o povinnosti členského příspěvku a jeho výši,
g. schvaluje návrh rozpočtu a výsledek hospodaření Spolku.
§11
Předseda
1. Předseda je individuálním statutárním orgánem Spolku, jedná jménem Spolku samostatně.
2. Předseda řídí činnost Spolku v souladu se stanovami, vnitřním řádem Spolku a usneseními Valné
hromady po celé své funkční období.
3. Předseda je oprávněn rozhodovat o hospodářských otázkách Spolku a o pracovně-právních vztazích
zaměstnanců Spolku.
4. Funkční období Předsedy je pětileté.
5. Funkce Předsedy zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období, odstoupením, nebo
odvoláním Valnou hromadou.
6. Působnost Předsedy dále specifikuje vnitřní řád Spolku.
7. Předseda Spolku může jmenovat a odvolávat své zástupce a delegovat na ně své pravomoci.
§12
Rada
1. Rada Spolku je poradním orgánem Spolku.
2. Rada je sedmičlenná. Jedním z členů Rady je Předseda, dalších šest členů volí Valná hromada na
dvouleté funkční období.
3. Členství v Radě zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období, odstoupením, nebo
odvoláním člena Valnou hromadou.
4. Členové Rady, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy Rady do nejbližší
Valné hromady.
5. Členové Rady mohou v případě zániku funkce Předsedy (viz § 11 čl. 5) jmenovat osobu pověřenou
výkonem této funkce do nejbližší Valné hromady.
6. Úkolem Rady je zejména:
a. konzultovat s Předsedou a Národním koordinátorem naplňování cílů Spolku,
b. zřizovat pracovní a jiné iniciativní skupiny,
c. navrhovat Předsedovi a Valné hromadě zapojení Spolku do projektů,
d. navrhovat Valné hromadě změny zaměření činnosti Spolku,
e. plnit usnesení Valné hromady.
7. Způsob, četnost a formu zasedání Rady Spolku upravuje vnitřní řád Spolku.
§ 13
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise sleduje, kontroluje a posuzuje u všech orgánů a členů Spolku:
a. dodržování stanov Spolku a právních předpisů,
b. dodržování usnesení,
c. dodržování práv a povinností členů,
d. hospodaření Spolku a nakládání s jeho majetkem.
2. Kontrolní komise dále plní úkoly uložené Valnou hromadou a přijímá podněty ke kontrolní činnosti od
členů Spolku.
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3. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Spolku a kontrolovat v nich
obsažené údaje.
4. Kontrolní komise je tříčlenná. Členem kontrolní komise nesmí být Předseda Spolku, člen Rady nebo
osoba jakkoliv odpovědná za správu a evidenci majetku Spolku.
5. Funkční období Kontrolní komise je pětileté.
6. Funkce člena Kontrolní komise zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období,
odstoupením, nebo odvoláním Valnou hromadou.
7. Způsob jednání Kontrolní komise upravuje vnitřní řád Spolku.
§ 14
Národní koordinátor
8. Národní koordinátor je fyzická osoba, jejímž úkolem je rozvoj systému regionálních značek, zejména
jeho metodické vedení, sdílení zkušeností a společná propagace značek na národní a mezinárodní úrovni.
9. Předseda Spolku může souběžně vykonávat funkci Národního koordinátora.
10. Funkce Národního koordinátora může být vykonávána na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní
činnosti, dohody o provedení práce, nebo na základě objednávky služeb, její náplň dále specifikuje
vnitřní řád Spolku.
§15
Zásady hospodaření
1. Příjmy Spolku jsou tvořeny:
a. členskými příspěvky
b. dary, dotacemi, příspěvky, odkazy a granty fyzických i právnických osob
c. prostředky z vedlejší činnosti Spolku
2. Prostředky Spolku mohou být využity pouze na financování aktivit, které jsou v souladu s cíli Spolku.
3. Hospodaření se řídí platnou legislativou a vnitřním řádem Spolku.
4. Spolek neodpovídá za závazky členů a členové neodpovídají za závazky Spolku.
§16
Zánik a likvidace Spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady nebo z jiného
důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zániku Spolku Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého
jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem
členům Spolku.
3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení
likvidačního zůstatku, který schválí Valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Valná hromada
předchozí návrh zamítla.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
§ 17
Závěrečná ustanovení
1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 19. 2. 2015.
2. Stanovy jsou účinné ode dne schválení.
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