
                                                                             

-1-

S T A N O V Y  O B Č A N S K É H O  S D R U Ž E N Í

R E A L I T N Í  K O M O R A  Č E S K É  R E P U B L I K Y

Č l á n e k  1

Z á k l a d n í  u s t a n o v e n í

1. Název sdružení zní: Realitní komora České republiky

2. Sídlo sdružení: Svornosti 985/8, 150 00 Praha 5

3. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

4. Sdružení je právnickou osobou. Do jeho postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.

5. Členy sdružení mohou být tuzemské i zahraniční fyzické a právnické osoby.

6. Cílem činnosti sdružení je:
a. sdružování realitních makléřů, realitních kanceláří, realitních sítí či jiných subjektů, kteří vykonávají svou činnost 

zejména v souvislosti s trhem s nemovitostmi;
b. sjednocování a obhajování zájmů členů sdružení;
c. prosazování legislativních opatření v oblasti týkající se trhu s nemovitostmi a realitní činnosti;
d. dbání na dodržování závazných právních norem a profesní etiky při činnosti členů sdružení;
e. zvyšování kvality služeb poskytovaných členy sdružení;
f. poskytování odborných služeb členům sdružení za účelem podpory jejich vzájemné spolupráce při jejich činnosti.

7. Základní formy činnosti sdružení jsou tyto:
a. sledování legislativních opatření a koncepcí zejména v oblasti privatizace, výstavby, údržby a užívání bytového 

fondu v České republice a v oblasti regulace podmínek podnikání realitních makléřů, realitních kanceláří a 
realitních sítí;

b. spolupracovat při tvorbě a změnách legislativních norem a dalších předpisů, které se týkají zejména trhu 
s nemovitostmi a výkonem realitní činnosti;

c. předkládání stanovisek, návrhů a petic;
d. uplatňování kvalifikovaných připomínek k územním plánům měst a obcí;
e. ochrana životního prostředí;
f. pořádání přednášek, školení, kurzů či jiných vzdělávacích akcí, které budou zaměřené zejména na problematiku 

trhu s nemovitostmi a výkonem realitní činnosti;
g. organizování veletrhů a burz nemovitostí;
h. vydávání zpráv a publikací;
i. budování informačních databází v souladu s právními předpisy České republiky včetně tzv. referenčních listin 

realitních kanceláří, realitních makléřů a realitních sítí, provoz informačních internetových stránek a serverů a 
poskytování dalších servisních služeb členům sdružení, které napomáhají dosažení základních cílů sdružení;

j. vytváření databanky informací z domácích i zahraničních zdrojů; 
k. podpora systému sociálního bydlení;
l. podpora realitního trhu a pozvednutí etiky činnosti realitních kanceláří a realitních makléřů v České republice;
m. vytváření norem a pravidel chování členů sdružení na trhu s nemovitostmi v České republice; 
n. pravidelná a nepravidelná kontrolní činnost výkonu podnikatelské činnosti členů sdružení zahrnující také nezávislé 

zhodnocení sporných situací;
o. zahájení a udržování spolupráce se sdruženími, společnostmi a spolky obdobného poslání a zaměření v České 

republice i v zahraničí;
p. informování členů sdružení či veřejnosti o činnostech sdružení.  

8. Sdružení je oprávněno za účelem prosazování svých cílů vytvářet a jmenovat:
a. odborné komisaře či odborné komise, vykonávající působnost sdružení v oblasti a v rozsahu, které určí prezidium, 

přičemž odborný komisař či odborná komise bude vždy jmenována a odvolávána prezidiem;
b. expertní skupiny jmenované jednotlivými orgány sdružení.      
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Č l á n e k  2

M a j e t e k a  h o s p o d a ř e n í  s d r u ž e n í

1. Sdružení získává majetek z:
a. členských a dalších členy poskytnutých finančních příspěvků;
b. darů, subvencí a grantů;
c. příjmy z činností, které jsou v souladu s naplňováním cílů sdružení.

2. Sdružení vede účetnictví a další evidence v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy.

3. O rozpočtu sdružení a jeho hospodaření rozhoduje valná hromada sdružení tak, jak je podrobněji uvedeno v dalších 
článcích těchto stanov.

Č l á n e k  3

O r g á n y  s d r u ž e n í

1. Orgány sdružení jsou tyto:
a. valná hromada;
b. prezident;
c. viceprezident;
d. prezidium;
e. výkonná rada;
f. dozorčí rada.

2. Členství v orgánech sdružení je čestné, jejich členové mají nárok pouze na náhrady nutných výdajů vynaložených 
v souvislosti s činností v orgánech sdružení.

3. Způsob a organizace činnosti kteréhokoliv orgánu sdružení může být upravena zvláštním statutem, který schvaluje 
prezident.

Č l á n e k  4

V a l n á  h r o m a d a

1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada.

2. Valná hromada je tvořena všemi členy sdružení.

3. Valná hromada se koná alespoň jedenkrát za rok. Valnou hromadu svolává a její jednání řídí prezident. Valná hromada 
je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni členové, kteří se zúčastnili jednání první valné hromady sdružení (dále jen 
„zakládající členové“), a kteří jsou členy sdružení ke dni konání příslušné valné hromady, a nadpoloviční většina 
ostatních členů sdružení. Rozhodnutí se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje stanovisko zakládajících členů určené prostou většinou z jejich hlasů. Na valné hromadě se hlasuje aklamací.
Zakládajícími členy se pro účely těchto stanov rozumí ti členové sdružení, kteří se zúčastnili první valné hromady 
sdružení a o kterých bylo písemným zápisem, v souladu s těmito stanovami, konstatováno, že jsou zakládajícími členy 
sdružení.

4. O svolání valné hromady musí být členové sdružení vyrozuměni písemnou pozvánkou zaslanou elektronickou poštou 
na e-mailovou adresu člena sdružení, kterou člen sdružení písemně oznámil sdružení, a to nejpozději sedm (7) dnů 
předem.

5. Valná hromada musí být svolána, pokud o to požádá alespoň padesát členů sdružení anebo jeden zakládající člen.

6. Do působnosti valné hromady patří:
a. schvalovat změny a doplňky stanov sdružení;
b. rozhodovat o základních otázkách koncepce činnosti sdružení;
c. schvalovat organizační řád sdružení;
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d. volit prezidenta, předsedu výkonné rady a předsedu dozorčí rady;
e. schvalovat rozpočet sdružení, jeho účetní závěrku a zprávu o hospodaření sdružení;
f. rozhodovat o způsobu krytí nákladů sdružení, popř. o rozdělení a užití zisku.

Ve věcech uvedených pod body 4.6.a. 4.6.b. a 4.6.d. stanov je k přijetí usnesení valné hromady potřeba souhlasu všech 
zakládajících členů, kteří jsou členy sdružení ke dni konání příslušné valné hromady. Ve věcech uvedených pod body 
4.6.c., 4.6.e. a 4.6.f. je k přijetí usnesení valné hromady potřeba souhlasu nadpoloviční většiny zakládajících členů, kteří 
jsou členy sdružení ke dni konání příslušné valné hromady.  

7. Z jednání valné hromady pořizuje pověřený člen sdružení stručný zápis, který podepisuje prezident a jeden, valnou 
hromadou zvolený, ověřovatel zápisu. Zápis musí obsahovat:

a. místo, den začátek konání valné hromady;
b. program jednání valné hromady;
c. přijatá usnesení;
d. prezenční listinu.

8. Nesejde-li se valná hromada či nebude-li usnášeníschopná podle článku 4.3. stanov, svolá prezident náhradní valnou 
hromadu. O svolání náhradní valné hromady musí být členové sdružení vyrozuměni elektronickou poštou na e-
mailovou adresu člena sdružení, kterou člen sdružení písemně oznámil sdružení, a to nejpozději jeden (1) den předem. 
Náhradní valná hromada je vždy usnášeníschopná. Rozhodnutí se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko zakládajících členů určené prostou většinou z jejich hlasů. Na náhradní 
valné hromadě se hlasuje aklamací. Ve věcech uvedených pod body 4.6.a. 4.6.b. a 4.6.d. stanov je k přijetí usnesení 
náhradní valné hromady potřeba souhlasu všech zakládajících členů, kteří jsou členy sdružení ke dni konání příslušné 
náhradní valné hromady. Ve věcech uvedených pod body 4.6.c., 4.6.e. a 4.6.f. je k přijetí usnesení náhradní valné 
hromady potřeba souhlasu nadpoloviční většiny zakládajících členů, kteří jsou členy sdružení ke dni konání příslušné 
náhradní valné hromady.

9. Jestliže o tom rozhodne prezidium, může valná hromada i náhradní valná hromada učinit rozhodnutí i formou 
písemného hlasování či jiným způsobem, o kterém prezidium rozhodne. Členové sdružení hlasující tímto způsobem se 
pak považují za přítomné. Pořadí, v jakém bude návrh rozhodnutí v případě hlasování per rollam zasílán členům valné 
hromady či náhradní valné hromady, způsob a forma hlasování členů sdružení a rovněž lhůty pro vyjádření v případě 
korespondenčního či elektronického či jiného hlasování určí pro každý jednotlivý případ prezidium svým usnesením. 
Takto konaná valná hromada či náhradní valná hromada bude považována za pravidelnou schůzi valné hromady dle 
článku 4.3. stanov či, v případě potřeby, též za schůzi náhradní valné hromady dle článku 4.8. stanov.

Č l á n e k  5

V ý k o n n á  r a d a

1. Výkonná rada je výkonným orgánem sdružení. Skládá se minimálně ze tří členů, maximálně však z patnácti členů –
fyzických osoby – členů sdružení, jejichž funkční období je desetileté.

2. V jejím čele stojí předseda, který je volený na návrh prezidenta valnou hromadou. Předseda může být odvolán kdykoli 
v průběhu funkčního období pouze prezidentem. Předseda si dále jmenuje a odvolává zbývající členy výkonné rady a 
každou změnu ve výkonné radě je povinen oznámit prezidentovi sdružení, který musí s každou takovou změnou 
souhlasit. Za předpokladu, že je předseda výkonné rady odvolán, funkce zbylých členů výkonné rady zůstává 
nedotčena.

3. V případě, že dojde k zániku funkce předsedy výkonné rady uplynutím funkčního období, bude oprávněn dočasně 
funkci předsedy výkonné rady v celém jejím rozsahu zastávat předseda výkonné rady, jehož funkční období uplynulo, a 
to až do doby volby nového předsedy výkonné rady. V případě, že dojde k zániku funkce předsedy výkonné rady smrtí 
předsedy výkonné rady či jiným stanovami nepředvídaným způsobem, bude oprávněn dočasně tuto funkci v celém 
jejím rozsahu zastávat prezident, a to až do doby, kdy valná hromada zvolí nového předsedu výkonné rady.

4. Do působnosti výkonné rady náleží:
a. plnit usnesení valné hromady;
b. řídit činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady;
c. navrhovat body programu valné hromady;
d. každoročně vypracovávat zprávu o roční činnosti a aktivitách sdružení a předložit tuto zprávu dozorčí radě do 

31.3. následujícího roku;



                                                                             

-4-

e. plnit další úkoly stanovené ve stanovách;
f. rozhodovat další otázky, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům sdružení.

5. Výkonná rada se schází podle potřeby. Její činnost řídí předseda výkonné rady. Předseda výkonné rady může řízením 
schůze výkonné rady pověřit jiného člena výkonné rady. V případě, že se výkonná rada o něčem usnáší, usnáší se 
prostou většinou, přičemž usnášeníschopná je tehdy, pokud hlasují alespoň dva její členové. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy výkonné rady. Způsob hlasování výkonné rady si výkonná rada může stanovit sama.

Č l á n e k  6

D o z o r č í  r a d a

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Skládá se minimálně ze tří členů, maximálně však z patnácti členů –
fyzických osoby – členů sdružení, jejichž funkční období je desetileté.

2. V jejím čele stojí předseda, který je na návrh prezidenta volený valnou hromadou. Předseda může být odvolán kdykoli 
v průběhu funkčního období pouze prezidentem. Předseda si dále jmenuje a odvolává zbývající členy dozorčí rady a 
každou změnu v dozorčí radě je povinen oznámit prezidentovi, který musí s každou takovou změnou souhlasit. Za 
předpokladu, že je předseda dozorčí rady odvolán, funkce zbylých členů dozorčí rady zůstává nedotčena.

3. V případě, že dojde k zániku funkce předsedy dozorčí rady uplynutím funkčního období, bude oprávněn dočasně funkci 
předsedy dozorčí rady v celém jejím rozsahu zastávat předseda dozorčí rady, jehož funkční období uplynulo, a to až do 
doby volby nového předsedy dozorčí rady. V případě, že dojde k zániku funkce předsedy dozorčí rady smrtí předsedy 
dozorčí rady či jiným stanovami nepředvídaným způsobem, bude oprávněn dočasně tuto funkci v celém jejím rozsahu 
zastávat prezident sdružení, a to až do doby, kdy valná hromada zvolí nového předsedu výkonné rady.

4. Dozorčí rada dohlíží na činnost sdružení, zejména na její hospodaření a plnění účelu sdružení. 

5. Do působnosti dozorčí rady dále náleží:
a. navrhovat body programu valné hromady;
b. vypracovávat hodnotící stanovisko ke zprávě výkonné rady o roční činnosti a aktivitách sdružení do tří (3) měsíců 

po obdržení této zprávy a doručení tohoto stanoviska prezidentovi s návrhem, aby se o schválení zprávy výkonné 
rady hlasovalo na valné hromadě;

c. plnit další úkoly stanovené ve stanovách.

6. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Její činnost řídí předseda dozorčí rady. Předseda dozorčí rady může řízením 
schůze dozorčí rady pověřit jiného člena dozorčí rady. V případě, že se dozorčí rada o něčem usnáší, usnáší se většinou, 
přičemž usnášeníschopná je tehdy, pokud hlasují alespoň dva její členové. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy dozorčí rady. Způsob hlasování dozorčí rady si Dozorčí rada může stanovit sama.

Č l á n e k  7

P r e z i d e n t  a  V i c e p r e z i d e n t

1. Prezident je statutárním orgánem sdružení.

2. Prezidentem může být pouze fyzická osoba, která je členem sdružení nebo zastupuje ve věcech sdružení člena, který je 
právnickou osobou.

3. Prezidenta volí valná hromada. Funkční období prezidenta je desetileté.

4. Funkce prezidenta sdružení zaniká:
a. uplynutí funkčního období;
b. úmrtím;
c. odstoupením.

5. V případě, že dojde k zániku funkce prezidenta dle článku 7.4.a. stanov, bude oprávněn dočasně funkci prezidenta 
v celém jejím rozsahu zastávat prezident, jehož funkční období uplynulo, a to až do doby volby nového prezidenta. 
V případě, že dojde k zániku funkce prezidenta dle článku 7.4.b. nebo 7.4.c. stanov, bude oprávněn dočasně funkci 
prezidenta v celém jejím rozsahu zastávat předseda výkonné rady, a to až do volby nového prezidenta.
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6. Do působnosti prezidenta náleží:
a. zastupovat sdružení navenek; 
b. navrhovat změny stanov sdružení valné hromadě;
c. navrhovat další body programu valné hromady;
d. zpracovávat návrh rozpočtu sdružení;
e. v případě potřeby jmenovat a odvolávat viceprezidenta;
f. předkládat valné hromadě roční účetní závěrku spolu se stručnou zprávou o hospodaření sdružení;
g. řídit pracovníky sdružení v postavení vedoucího organizace podle pracovněprávních předpisů, přijímat pracovníky 

sdružení a rozvazovat s nimi pracovní poměr;
h. zajišťovat veškerou administrativní, ekonomickou a právní činnost sdružení;
i. zajišťovat řádné vedení účetnictví sdružení či pověřit jinou osobu, aby toto zajišťovala a převzala veškerou 

odpovědnost;
j. vést seznam členů sdružení a seznam osob, které jsou oprávněny jednat ve věcech sdružení za členy, kteří jsou 

právnickými osobami;
k. jmenovat koordinátora pro styk s veřejností, který bude vykonávat působnost sdružení v oblasti a v rozsahu, které 

určí prezident;
l. rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti prezidenta sdružení náleží podle těchto stanov nebo 

rozhodnutí valné hromady.

7. Pokud to prezident bude považovat za potřebné, může navrhnout valné hromadě organizační řád sdružení, kterým se 
podrobněji upraví jeho vnitřní organizace. Organizační řád musí být v souladu se stanovami sdružení.

8. V případě, kdy to prezident uzná za vhodné, může prezident rozhodnout o jmenování nebo odvolání viceprezidenta 
sdružení. Viceprezident bude vykonávat působnost v oblasti a rozsahu, které určí prezident, přičemž prezident je 
oprávněn taktéž určit, že viceprezident bude prezidenta zastupovat v činnostech, které náleží prezidentovi z titulu jeho 
funkce ve sdružení dle těchto stanov. Viceprezident je, v případě, že ho k tomu prezident vyzve, povinen prezidenta 
informovat o činnostech, které učiní při výkonu svého pověření. V případě požadavku prezidenta je taktéž 
viceprezident povinen vyžádat si k některým úkonům předchozí souhlas prezidenta.

Č l á n e k  8

P r e z i d i u m

1. Prezidium je složeno z prezidenta, předsedy výkonné rady a předsedy dozorčí rady.

2. Do působnosti prezidia náleží:
a. rozhodovat spory mezi členy a orgány sdružení, které se týkají činnosti sdružení;
b. navrhovat body programu valné hromady;
c. jmenovat odborné komisaře či odborné komise, které budou vykonávat působnost sdružení v oblasti a v rozsahu, 

které určí prezidium;
d. rozhodovat o přijetí a vyloučení řádných či čestných členů sdružení;
e. rozhodovat o formě a způsobu podání žádosti o přijetí za řádného či čestného člena sdružení včetně jejich příloh a 

případně o dalších předpokladech subjektu stát se řádným či čestným členem sdružení;  
f. stanovit výši vstupního členského příspěvku a ročního členského příspěvku na činnost sdružení a lhůtu jejich 

splatnosti, případně rozhodovat o změnách těchto přípěvků kdykoli v průběhu roku; 
g. rozhodovat o individuálním či souhrnném osvobození žadatelů a členů sdružení od členských příspěvků;
h. schvalovat Mediační řád vyhotovený pověřenou expertní skupinou;
i. vydávat usnesení a stanoviska prezidia;
j. plnit další úkoly stanovené těmito stanovami.

3. Prezidium se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jeho činnost řídí prezident. Pokud se prezidium o 
něčem usnáší, usnáší se většinou, přičemž usnášeníschopné je tehdy, pokud hlasují alespoň dva jeho členové. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Způsob hlasování prezidia si prezidium může stanovit samo. 

4. Do doby ustanovení prezidia vykonává funkci prezidia v celém jejím rozsahu prezident.
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Č l á n e k  9

Č l e n s t v í  v e  s d r u ž e n í

1. Členem sdružení může být tuzemská i zahraniční fyzická a právnická osoba. Podmínkou členství je vždy způsobilost 
k právním úkonům, přičemž v zásadě mají všichni členové stejná práva a povinnosti.

2. Členství ve sdružení má tyto formy:
a. řádně členství;
b. čestné členství.

V případě, že ve stanovách není užit výslovně pojem „čestné členství ve sdružení“ či „čestný člen“, má se za to, že se 
jedná o „řádné členství“ nebo „řádného člena“.

3. Za řádného člena sdružení může být přijat subjekt, který:
a. vykonává svou činnost zejména v souvislosti s trhem s nemovitostmi, či v oblasti s tímto trhem související;
b. podal žádost o přijetí za člena sdružení ve stanovené formě a stanoveným způsobem včetně všech požadovaných 

příloh žádosti;
c. splnil veškeré předpoklady, které sdružení pro přijetí za člena sdružení vyžaduje;
d. zavázal se dodržovat stanovy sdružení;
e. uhradil ve stanovené době a výši veškeré požadované finanční příspěvky související s přijetím za člena sdružení;
f. případně splnil další podmínky stanovené valnou hromadou či prezidiem.

4. Za čestného člena sdružení může být přijat subjekt, který:
a. zejména prokazuje významné služby ve prospěch cílů a rozvoje sdružení nebo jako čestný člen sdružení se může o 

cíle a rozvoj sdružení v budoucnu zasadit či dosáhl v rámci své činnosti související s trhem s nemovitostmi 
významných úspěchů;

b. byl navrhnut prezidentem sdružení;
c. o jehož přijetí za čestného člena sdružení bylo rozhodnuto usnesením prezidia.

5. O přijetí nového člena rozhoduje, pokud prezidium neurčí jinak, prezidium. O přijetí bude zájemce vyrozuměn 
prostředky elektronické komunikace na e-mailovou adresu, kterou zájemce písemně oznámil sdružení, přičemž 
součástí tohoto vyrozumění může také výzva k uhrazení vstupního členského příspěvku a ročního členského příspěvku 
na činnost sdružení. V případě, že toto nebude zájemcem uhrazeno ve lhůtě a způsobem předepsaným sdružení, bude 
zájemce bez dalšího ze sdružení vyloučen. 

6. Prezidium je oprávněno písemnou žádost o přijetí za člena sdružení zamítnout, tj. odmítnout přijetí fyzické či právnické 
osoby za člena sdružení, a to bez udání důvodu.

Č l á n e k 1 0

Z á k l a d n í  p r á v a  a  p o v i n n o s t i  č l e n ů

1. Každý řádný člen sdružení je zejména povinen:
a. dodržovat stanovy a respektovat rozhodnutí přijaté orgány sdružení;
b. bez odkladu informovat prezidenta o všech skutečnostech důležitých pro činnost sdružení;
c. zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení cílů sdružení;
d. plnit rozhodnutí orgánů sdružení;
e. hradit stanovené finanční příspěvky na činnost sdružení;
f. členové sdružení, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni sdělit prezidentovi sdružení jména zástupců –

fyzických osob, kteří budou tyto členy zastupovat ve věcech sdružení;
g. poskytovat sdružení součinnost tak, aby bylo dosaženo cílů sdružení;
h. informovat orgány sdruženo o své činnosti v souvislosti s členstvím ve sdružení
i. ctít, dbát a dodržovat schválený Etický kodex sdružení.

2. Každá řádný člen sdružení je oprávněn:
a. účastnit se valné hromady a hlasovat na ní;
b. účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů způsobem uvedeným ve stanovách;
c. uvádět při své podnikatelské činnosti své členství ve sdružení, a to způsobem stanoveným usnesením prezidia;
d. využívat při své podnikatelské činnost ochrannou známku sdružení, a to způsobeném stanoveným v Pravidlech 

pro užívání ochranné známky sdružení. 
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3. Každá čestný člen sdružení je:
a. oprávněn účastnit se valné hromady s hlasem poradním;
b. respektovat stanovy sdružení a veškeré rozhodnutí přijaté orgány sdružení;
c. vyjadřovat se k vybraným záležitostem sdružení a v této souvislosti předkládat návrhy a připomínky;
d. při výkonu své činnosti uvádět své čestné členstvím ve sdružení, a to způsobem stanovým usnesením prezidia;
e. využívat při své podnikatelské činnost ochrannou známku sdružení, a to způsobeném stanoveným v Pravidlech pro 

užívání ochranné známky sdružení;
f. osvobozen od členských příspěvků;
g. poskytovat sdružení součinnost tak, aby bylo dosaženo cílů sdružení.

Č l á n e k 1 1

Z á n i k č l e n s t v í

1. K zániku účasti ve sdružení může dojít písemným vystoupením člena sdružení adresovaným prezidentovi. Účast ve 
sdružení zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení, není-li v něm uvedeno pozdější datum.

2. Účast ve sdružení zaniká vstupem člena sdružení do likvidace nebo prohlášení konkursu na jeho majetek, případně 
zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. O takovýchto skutečnostech je člen povinen 
neprodleně informovat prezidenta.

3. Členství ve sdružení zaniká také zánikem nebo úmrtím člena sdružení.

4. Z vážných důvodů, zejména pro porušování stanov nebo pravidel poctivého obchodního styku, pro nezaplacení 
finančních příspěvků, k jehož úhradě je člen povinen podle těchto stanov nebo rozhodnutí příslušného orgánu sdružení 
či z důvodu stanovených v usnesení prezidia, lze člena ze sdružení vyloučit. Rozhodnutí o vyloučení nabývá účinnosti 
dnem jeho odeslání vyloučenému prostřednictvím prostředků elektronické komunikace na e-mailovou adresu, kterou 
člen písemně oznámil sdružení.

5. Zakládající člen sdružení může být vyloučen pouze na základě jednomyslného souhlasu ostatních zakládajících členů, 
kteří jsou členy sdružení ke dni, ve kterém se rozhoduje o vyloučení. Člen, o jehož vyloučení se rozhoduje, nemá 
hlasovací právo.

Č l á n e k 1 2

Z r u š e n í  s d r u ž e n í

Sdružení může být zrušeno rozhodnutím valné hromady. Se zrušením sdružení musí souhlasit všichni zakládající členové, 
kteří jsou členy sdružení ke dni konání příslušné valné hromady. V rozhodnutí o zrušení sdružení stanoví valná hromada 
způsob likvidace majetku sdružení a rozdělení případného likvidačního zůstatku.

Č l á n e k 1 3 

Ř e š e n í  s p o r ů

1. Členové sdružení vynaloží veškeré úsilí, aby přátelsky přímým a neformálním jednáním vyřešili jakékoliv neshody nebo 
spory vznikající v souvislosti s činností sdružení mezi nimi či osobami, se kterými přijdou do styku při výkonu jejich 
podnikatelské činnosti.

2. Pokud do třiceti (30) dní od zahájení takovýchto neformálních jednání nejsou schopni či ochotni spor přátelsky vyřešit, 
může kterákoliv strana požádat prezidium o zprostředkování mediace odborného komisaře či odbornou komisi, který 
je jmenován prezidiem sdružení, přičemž procesní pravidla mediace odborného komisaře či odborné komise jsou 
upravena v Mediačním řádu.

3. Mediační řád schvaluje prezidium.
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Č l á n e k 1 4

Z á v ě r e č n é  u s t a n o v e n í

1. Ta ustanovení stanov, ze kterých vyplývají práva a povinnosti zakládajících členů, pozbývají účinnosti dnem, ke kterému 
počet zakládajících členů klesne na dva.

2. Jménem sdružení jedná a podepisuje prezident sdružení.

3. Sdružení vzniká dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.

4. Až do volby prezidenta sdružení jedná jménem sdružení přípravný výbor.




