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Stanovy spolku  

Český aerosolový spolek 

(dále také jen „Spolek“) 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. České aerosolové sdružení založené a existující ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, se účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

také jen „OZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu ust. § 3045 OZ ve spojení s ust. 

§ 214 a násl. OZ, přičemž název České aerosolové sdružení se s ohledem na ust. § 216 OZ změnil 

na název Český aerosolový spolek (dále také jen „Spolek“). 

 

 

Čl. 2 

Název 

 

1. Název Spolku zní: Český aerosolový spolek 

 

 

Čl. 3 

Sídlo 

 

1. Sídlo Spolku je: Velvěty 33, 415 01 Rtyně nad Bílinou. 

 

 

Čl. 4 

Účel, poslání, cíle a činnost Spolku 

 

1. Spolek je samosprávný, dobrovolný a nevýdělečný svazek právnických a fyzických osob, jejichž 

profesionální činnost se jakkoliv týká výroby a distribuce aerosolových a jiných sprejových 

výrobků. 

2. Spolek má následující poslání a cíle, k jejichž naplňování směřuje hlavní činnost spolku: 

a) Sdružovat právnické a fyzické osoby z oboru výroby a distribuce aerosolových a jiných 

sprejových výrobků a ochraňovat jejich práva a profesní zájmy; 

b) Spolupracovat s obdobnými evropskými seskupeními v rámci Evropské aerosolové federace 

(dále také jen „FEA“) a dalšími odbornými asociacemi; 

c) Zajišťovat tok informací, kterými disponuje FEA, pro všechny členy Spolku; 

d) Spolupracovat s orgány státní správy při transformaci evropské aerosolové legislativy do 

národních směrnic, předpisů a norem; 

e) Zajišťovat osvětovou činnost nezbytnou pro účelné a bezpečné užití aerosolových a jiných 

sprejových výrobků; 

f) V rámci a za účelem dosažení výše uvedených cílů publikovat a šířit informace mezi svými 

členy i veřejností. 

3. Spolek vykonává své hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním 

tak, jak je vymezeno výše v tomto Čl. 4 stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není 

podnikáním ani výdělečnou činností. 
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4. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle Čl. 7 

těchto stanov, z grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle těchto stanov. Je-li 

při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na 

spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou 

náklady. 

5. Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vyvíjet vedle 

hlavní činnosti i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní 

činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek 

používá především k podpoře svých hlavních činností dle těchto stanov, dalších spolkových 

činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

 

Čl. 5 

Členství ve Spolku 

 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. 

2. Členství ve Spolku je dvojího druhu, a to řádné nebo čestné. 

3. Řádnými členy Spolku mohou být právnické a fyzické osoby, které jsou přímo či nepřímo činné 

ve výrobě nebo distribuci aerosolových a jiných sprejových výrobků a jejich komponentů. 

4. Řádnými členy Spolku mohou být i zahraniční právnické osoby působící na území České 

republiky. Řádnými členy Spolku mohou být i zahraniční právnické a fyzické osoby, na jejichž 

území není ustanoveno aerosolové seskupení obdobné Spolku. 

5. Řádné členství Spolku lze získat přijetím za člena na základě písemné žádosti o členství 

v průběhu roku rozhodnutím výboru Spolku, které musí schválit nejbližší valná hromada Spolku. 

Proti zamítavému rozhodnutí výboru se lze odvolat při nejbližší následující valné hromadě členů 

Spolku, která rozhodne s konečnou platností. 

6. Čestné členství má Spolek možnost udělit na návrh výboru právnickým a fyzickým osobám za 

dlouhodobý přínos v oboru. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada Spolku. 

7. Je-li členem Spolku právnická osoba, zastupuje ji její statutární orgán, pokud si právnická osoba 

sama neurčí jiného zástupce. 

8. Členství ve Spolku se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 

právního nástupce. 

9. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby: 

a) Dobrovolným vystoupení člena na základě písemného oznámení o vystoupení doručeným 

Spolku, a to ke konci běžného kalendářního roku; 

b) Vyloučením člena; Vyloučení lze provést jen na základě rozhodnutí valné hromady Spolku; 

Valná hromada má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a 

poslání Spolku dle Čl. 4 těchto stanov nebo pokud člen závažně porušil členské povinnosti dle 

Čl. 6 těchto stanov a člen nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě ani po výzvě Spolku, přičemž 

výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou 

újmu; Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému 

členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak; 

c) Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 

d) Zánikem Spolku; 

e) Dalšími způsoby uvedenými v zákoně. 

10. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: 

a) U fyzické osoby: Jméno, příjmení, bydliště, datum narození, kontaktní telefon či e-mail; 

b) U právnické osoby: Obchodní firma či název, sídlo, identifikační číslo, kontaktní telefon či e-

mail; 
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11. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor Spolku. Výbor provede zápis nového člena do 

seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů 

ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 

12. Seznam členů je veřejný a je zpřístupněn na webových stránkách Spolku. 

 

 

Čl. 6 

Práva a povinnosti člena 

 

1. Řádní členové Spolku mají stejná práva a povinnosti. Řádný člen má právo hlasovat na valné 

hromadě, volit a být volen do orgánů Spolku. 

2. Čestný člen Spolku: 

- Nemá právo hlasovat na valné hromadě a volit členy orgánů Spolku; 

- Z orgánů Spolku může být volen pouze do pracovních odborných komisí Spolku; 

- Má na základě pozvání výborem Spolku nárok na bezplatnou účast na vybraných akcích 

Spolku; 

3. Každý člen Spolku: 

- Je oprávněn plně využívat výkony, zařízení, informace a odborné akce Spolku a má právo na 

dostupné rady a dostupnou podporu ve všech otázkách, které spadají do pracovní činnosti 

Spolku; 

- Je povinen dodržovat stanovy Spolku a platit včas a v požadované výši členské příspěvky; 

- Je povinen předat Spolku statistické podklady obsahující pravdivé údaje o výrobě a obratu 

člena v aerosolech, jiných sprejových výrobcích a jejich komponentech vždy nejpozději do 28. 

února běžného kalendářního roku. 

 

 

Čl. 7 

Členské příspěvky 

 

1. Výši členského příspěvku určí valná hromada. 

2. Členské příspěvky je nutné uhradit vždy nejpozději do 31. ledna běžného kalendářního roku.  

3. V případě ukončení členství se uhrazené členské příspěvky za běžné účetní období nevracejí. 

 

 

Čl. 8 

Orgány Spolku 

 

1. Orgány Spolku jsou:  

a) Valná hromada; 

b) Výbor; 

c) Pracovní odborné komise; 

d) Sekretář; 

e) Revizor účtu. 
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Čl. 9 

Valná hromada 

 

1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku. 

2. Valná hromada přijímá rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do 

působnosti valné hromady náleží: 

a) určit hlavní zaměření činnosti Spolku, 

b) rozhodovat o změně stanov, 

c) volit a odvolávat členy výboru, 

d) volit a odvolávat revizora účtu, 

e) rozhodovat o složení a činnosti pracovních odborných komisí, 

f) rozhodovat o udělení čestného členství výborem navrženým osobám, 

g) rozhodovat o vyloučení člena ze Spolku, 

h) rozhodovat o povinnosti členského příspěvku a jeho výši, 

i) schválit hospodářský plán a rozpočet Spolku, 

j) schválit výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období, 

k) schválit výsledek hospodaření Spolku, 

l) hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů, 

m) rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, jmenovat likvidátora při zrušení 

Spolku s likvidací,  

n) přijímat další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 

3. Valnou hromadu svolává k zasedání výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka, a to 

zpravidla v druhé polovině kalendářního roku. 

4. Výbor svolá zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů Spolku nebo revizora účtu. 

Nesvolá-li výbor zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo 

podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady Spolku sám. 

5. Pozvánka na valnou hromadu spolu s uvedením programu musí být zaslána členům nejméně třicet 

dní před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání valné 

hromady. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho 

účastnit. 

6. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a požadovat i dostat na něm 

vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné 

hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje 

nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout. 

7. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny řádných členů Spolku.  

8. Každý řádný člen má jeden hlas, hlasy všech řádných členů mají stejnou váhu. Usnesení valná 

hromada přijímá prostou většinou hlasů řádných členů přítomných v době usnášení, není-li 

zákonem nebo těmito stanovami vyžadován vyšší počet hlasů. K přijetí usnesení o změně stanov 

Spolku, usnesení o dobrovolném zrušení Spolku a usnesení o vyloučení člena ze Spolku je třeba 

souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů řádných členů přítomných v době usnášení. 

9. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet a při přijímání usnesení valné hromady se 

nepřihlíží k účasti čestných členů Spolku. 

10. Není-li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může výbor nebo ten, kdo původní 

zasedání svolal, svolat novou pozvánkou valnou hromadu na náhradní zasedání. Pozvánka na 

náhradní zasedání valné hromady se členům zašle nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který 

bylo svoláno původní zasedání valné hromady, a náhradní zasedání se musí konat nejpozději do 

šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Na náhradním 

zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího 

zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu řádných členů Spolku. 
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11. Zasedání valné hromady řídí předseda zasedání, kterého valná hromada zvolí na začátku zasedání. 

Do doby zvolení předsedy zasedání řídí zasedání valné hromady  předseda výboru nebo jím 

určená osoba, a není-li takových osob nebo nejsou-li na zasedání přítomny, tak svolavatel 

zasedání nebo jím určená osoba. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce na 

zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení v pozvánce, lze 

rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. 

12. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. 

Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná 

hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo 

mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. 

 

 

Čl. 10 

Výbor 

 

1. Výbor je statutárním orgánem Spolku. 

2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným dvanácti členy výboru. 

3. Členy výboru volí a odvolává valná hromada Spolku z řad řádných členů Spolku. 

4. Funkční období člena výboru je dva roky. Opětovné zvolení členem výboru je možné. 

5. Členové výboru volí a odvolávají ze svého středu předsedu výboru a místopředsedu výboru. 

6. Neklesl-li počet členů výboru pod polovinu, může výbor jmenovat (kooptovat) náhradní členy 

výboru do nejbližšího zasedání valné hromady. 

7. Odměnu za výkon funkce člena výboru stanoví valná hromada. 

8. Výbor se schází podle potřeby minimálně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. Zasedání výboru 

svolává jeho předseda nebo místopředseda nebo při jejich nezvolení nebo nečinnosti kterýkoliv 

člen výboru. 

9. Výbor je schopen usnášet se za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. 

10. Aby mohlo být přijato usnesení výboru, musí ve prospěch takového usnesení hlasovat prostá 

většina všech členů výboru, v případě rovnosti hlasů je hlas předsedy výboru rozhodující. 

11. Spolek zastupuje samostatně předseda výboru. Předseda výboru je oprávněn udělovat za Spolek 

zmocnění jiným osobám k zastupování Spolku. 

12. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a usneseními valné hromady po celé své 

funkční období. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi zasedáními valné hromady, dohlíží 

na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, dbá 

na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku. Do působnosti výboru 

dále náleží zejména: 

a) svolávat zasedání valné hromady a předkládat valné hromadě k projednání a schválení 

záležitosti náležející do její působnosti, 

b) vykonávat usnesení valné hromady, 

c) jmenovat a odvolávat sekretáře, 

d) navrhovat valné hromadě vedoucí pracovních odborných komisí, 

e) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků Spolku, 

f) schvalovat interní organizační normy Spolku. 
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Čl. 11 

Pracovní odborné komise 

 

1. Úlohou pracovních odborných komisí je odborná podpora činnosti výboru. 

2. O složení a činnosti pracovní odborné komise rozhoduje valná hromada, která na návrh výboru 

určí vedoucího pracovní odborné komise.  

3. Vedoucí organizuje a řídí činnost komise a svolává její jednání. Vedoucí může v případě potřeby 

tvořit pracovní skupiny.   

 

 

Čl. 12 

Sekretář 

 

1. Sekretář je jmenován a odvoláván výborem. 

2. Sekretář spravuje majetek Spolku, je zodpovědný za vedení účtu Spolku a vede běžnou agendu 

Spolku mezi zasedáními výboru.  

3. Sekretář předkládá výboru výsledky hospodaření Spolku.  

4. Sekretář ve spolupráci se členy výboru organizačně zajišťuje pořádání valné hromady a 

odborných akcií Spolku.   

 

 

Čl. 13 

Revizor účtu 

 

1. Revizor účtu je volen a odvoláván valnou hromadou z řad členů Spolku. Revizor účtu nesmí být 

současně členem výboru nebo sekretářem.  

2. Funkční období revizora účtu je jeden rok. 

3. Revizor účtu je povinen provést revizi hospodaření Spolku za uplynulé období a přezkoumání 

výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období a o výsledku revize podat 

zprávu na valné hromadě. 

 

Čl. 14 

Hospodaření Spolku 

 

1. Spolek může nabývat do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného 

naplňování poslání a cílů Spolku. 

2. Majetek Spolku tvoří zejména: 

a) členské příspěvky, 

b) příjmy z odborné činnosti, 

c) dary, dědictví a odkazy,  

d) státní příspěvky, granty a dotace, 

e) získané informace 

f) výnosy z vlastního majetku. 

3. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a 

vedlejší výdělečnou činností dle Čl. 4 těchto stanov. 
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4. Veškerý majetek a veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, 

především k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky 

dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku. 

5. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to 

v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo 

charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce 

dle stanov či sjednaná na základě platných smluv. 

6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle 

ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů Spolku. 

7. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno 

účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i 

omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen. 

8. V období mezi valnými hromadami kontroluje vedení účtu volený revizor účtu. V případě potřeby 

může výbor nebo valná hromada přizvat další revizní orgán. 

9. Účetním obdobím Spolku je kalendářní rok, nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak. 

10. Hospodaření Spolku se řídí hospodářským plánem a rozpočtem, který schvaluje valná hromada na 

každý kalendářní rok. 

11. Spolek neručí za dluhy svých členů a členové Spolku neručí za jeho dluhy.  

 

 

Čl. 15 

Zrušení a zánik Spolku 

 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným zrušením na základě rozhodnutí valné hromady nebo z 

jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. Likvidace Spolku se provádí v případech stanovených příslušnými právními předpisy. Rozhodne-

li valná hromada o zrušení Spolku s likvidací, jmenuje současně i likvidátora a stanoví jeho 

odměnu. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu a vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku 

sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Likvidátor 

vypořádá likvidační zůstatek dle valnou hromadou schváleného návrhu na vypořádání. Bližší 

podrobnosti o průběhu zrušení spolku s likvidací a o průběhu likvidace upravuje Občanský 

zákoník. 

 

Čl. 16 

Společná ustanovení 

 

1. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů Spolku i volených orgánů Spolku se řídí 

těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku. 

2. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení Občanského zákoníku 

a jiných platných obecně závazných právních předpisů České republiky. 

3. Pokud jsou v textu stanov uvedeny odkazy na Občanský zákoník či OZ, rozumí se tím zákon č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo 

vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení 

chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného 

ustanovení nastupuje ustanovení příslušného platného obecně závazného právního předpisu, které 

je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. 
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Čl. 17 

Účinnost stanov 

 

1. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou Spolku konanou dne 18.10.2016 

2. Znění těchto stanov je účinné od 18.10.2016 

 


