STANOVY
SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH ČÁSTÍ
(dle ustanovení § 20f a násl. obč. zák. )
§ 1 Název
Zájmové sdružení pod názvem „SDRUŽENÍ VÝROBCŮ STÍNICÍ TECHNIKY A JEJÍCH
ČÁSTÍ“ (dále jen Sdružení“) je zájmovým Sdružením právnických osob založeným
na základě ust. § 20f a násl. občanského zákoníku.
§ 2 Sídlo
Sdružení má své sídlo na adrese Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 Praha 4.
§ 3 Cíle Sdružení
Cílem Sdružení je hájit, podporovat, koordinovat a dle dohodnutých pravidel zastupovat členy
při jednáních se státními autoritami či sdruženími podobného zaměření a starat se o vysokou
prestiž Sdružení před veřejností.
§ 4 Činnost
Pro uskutečňování účelu Sdružení se předpokládají následující činnosti:













zabezpečení přenosu informací mezi členy Sdružení navzájem
vypracovávání společných stanovisek k národním a mezinárodním návrhům
zákonů a podzákonných právních předpisů
návrhy a spolupráce při vytváření národních a mezinárodních směrnic kvality a
zkušebnictví
návrhy, spolupráce a koordinace odborných vzdělávacích programů
sestavování společných statistik
společné výzkumné, vývojové projekty
spolupráce s hospodářskými komorami a s akademickou obcí
společná práce s veřejností a propagace stínicí techniky
propagace společenství
společné informační akce
příspěvky do časopisů, oběžníků, reklamních materiálů a jiných tiskovin
prosazování zájmů Sdružení prostřednictvím lobbingu
§ 5 Způsoby členství

Řádnými členy Sdružení se mohou stát pouze právnické osoby se sídlem na území České
republiky, které se zabývají výrobou stínicí techniky (rolety, žaluzie, markýzy, atd.) nebo
jejich částí.
Řádného člena Sdružení zastupuje při jednáních Sdružení jeho statutární zástupce, popř. jiná
fyzická osoba na základě speciální písemné plné moci.
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Představenstvo může rovněž rozhodnout o udělení statutu Přidruženého člena nebo
Oborového partnera. Statut může být udělen fyzické nebo právnické osobě (dále jen „osoba“)
s tím, že jeho udělení nezakládá takové osobě žádná práva spojená s řádným členstvím dle
těchto stanov (zejména není tato osoba oprávněna účastnit se pracovní části Valné hromady,
hlasovat na ní apod.)
§ 6 Práva a povinnosti členů
1. Řádní členové Sdružení jsou oprávněni využívat Sdružení v rámci možností daných těmito
Stanovami a usneseními Valné hromady.
2. Všichni řádní členové jsou povinni podílet se na plnění úkolů Sdružení, dodržovat
Stanovy, jakož i usnesení a nařízení orgánů Sdružení a platit stanovené příspěvky.
3. Každý řádný člen Sdružení může nominovat svého zástupce na funkci v Představenstvu,
jakož i na pozici Výkonného manažera.
4. Řádný člen Sdružení může kdykoliv požadovat po Představenstvu informace týkající se
provozu Sdružení, především informace o příjmech a výdajích Sdružení a o závazcích
Sdružení.
5. Řádný člen Sdružení má právo ukončit své členství jednostranným vystoupením ze
Sdružení, pokud toto své rozhodnutí písemně sdělí Představenstvu. Bližší podmínky jsou
uvedeny v ust. § 9 odst. 3 těchto Stanov.
6. Členství řádného člena Sdružení ve Sdružení zaniká rovněž marným uplynutím 60- ti denní
lhůty k zaplacení schváleného příspěvku, uvedené v písemné výzvě Výkonného manažera.
7. Vystoupení řádného člena ze Sdružení (dle ust. §6 odst. 5 Stanov) i zánik členství řádného
člena Sdružení ve Sdružení (dle ust. §6 odst. 6 Stanov) zakládá tomuto řádnému členu
nárok na majetkové vypořádání, tzv. vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se
stanoví v takové procentuální výši, v jaké je poměr součtu všech dosud zaplacených
členských příspěvků řádného člena Sdružení, jehož účast ve Sdružení končí a součtu všech
dosud zaplacených členských příspěvků zaplacených všemi stávajícími řádnými členy
Sdružení za celou dobu jejich členství ve Sdružení.
8. Splatnost vypořádacího podílu určuje Představenstvo.
9. Způsob ocenění majetku Sdružení se přiměřeně řídí ust. §150 a §61 obchodního zákoníku
a je věcí Představenstva. Představenstvo může v případě pochybností o výši majetku
Sdružení rozhodnout o stanovení znalce (dle přiměřeného použití ust. §59 odst.3
obchodního zákoníku).
10. Při likvidaci Sdružení má řádný člen Sdružení právo na podíl na likvidačním zůstatku,
přičemž výše podílu každého řádného člena se vypočte obdobně jako vypořádací podíl.
Likvidace a způsob výpočtu likvidačního zůstatku se přiměřeně řídí ustanoveními
obchodního zákoníku.
11. Povinností řádného člena Sdružení je vystupovat navenek tak, aby jeho jednáním nebyla
poškozena pověst Sdružení, ani zájmy Sdružení.
12. Každý řádný člen Sdružení je povinen informovat ostatní o všem významném pro zdárné
fungování Sdružení.
13. Každý řádný člen je povinen dodržovat Kodex členů sdružení.
§ 7 Příspěvky
1. Sdružení vybírá členské příspěvky. Výši příspěvků určuje Valná hromada vždy na
následující kalendářní rok. Pokud není uvedeno jinak, hradí se příspěvky dále v dosavadní
výši. O výši členského příspěvku ve výjimečných případech (např. firmy s obratem
zahraničních matek na českém trhu) může rozhodnout představenstvo.
2. Usnesením Valné hromady mohou být kromě toho stanoveny mimořádné příspěvky.
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3. Povinnost platby příspěvků začíná prvním dnem následujícího měsíce po rozhodnutí o
přijetí za řádného člena a výše příspěvku odpovídá poměrné části roku, po kterou je
právnická osoba členem.
4. Platby příspěvků řádných členů jsou rozděleny na dvě stejné částky a jsou splatné každý
rok vždy do 31. ledna a 31. července. V případě, že v této lhůtě není příspěvek některým
řádným členem sdružení uhrazen, je Výkonný manažer povinen tohoto člena písemně
upomenout výzvou k dodatečné úhradě ve lhůtě do 60-ti dnů.

§ 8 Volební a hlasovací právo
1. Oprávněni k volbám a hlasování na Valné hromadě jsou pouze řádní členové. Hlasovací
právo lze v případě překážky převést pouze na jednoho jiného řádného člena. Převod musí
být doložen písemným zmocněním uděleným nepřítomným řádným členem.
2. Čestným členem se může stát fyzická osoba na základě rozhodnutí Valné hromady.
Čestný člen Sdružení má všechna práva člena mimo práva žádat o svolání Valné hromady
a mimo práva hlasovat na valné hromadě.
3. Počet hlasů jednotlivých řádných členů Sdružení pro hlasování na Valné hromadě není
stejný. Počet hlasů se odvíjí od výše obratu každého řádného člena s tím, že podrobnější
úprava je uvedena v následujícím odstavci. Počet hlasů pro hlasování ve valné hromadě se
řídí následujícími pravidly:
Skupina
Obrat v mil. Kč
členství od
do
1
300
2
100
299
3
50
99
4
25
49
5
24

Počet
hlasů
8
6
4
2
1

4. Počet hlasů jednotlivých řádných členů Sdružení bude vždy odvislý od výše obratu
řádného člena Sdružení, kterého tento řádný člen Sdružení dosáhl z činností v oblasti
výroby stínicí techniky a jejích částí za poslední uzavřený hospodářský rok. Výše obratu
bude zjištěna z písemného čestného prohlášení, podepsaného statutárním zástupcem
řádného člena (úřední ověření podpisu není zapotřebí), které musí řádný člen Sdružení
předložit nejpozději v den konání Valné hromady. Ten řádný člen, jehož čestné prohlášení
nebude nejpozději ve stanovené lhůtě předloženo, nemá hlasovací právo.
5. Počet hlasů řádných členů Sdružení může být změněn jen na základě rozhodnutí Valné
hromady změnou Stanov.
6. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina
řádných členů Sdružení.
7. K platnému usnesení Valné hromady je potřeba prostá většina odevzdaných platných
hlasů a zároveň je třeba, aby tyto hlasy pocházely od nadpoloviční většiny zúčastněných
členů Sdružení. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko řádných členů s nejvyšším
počtem hlasů. Není-li ani tak možno dosáhnout většiny, rozhodnutí musí být odloženo na
následující Valnou hromadu.
a. V případě volby představenstva, nedojde-li ke zvolení dostatečného počtu členů
představenstva v prvním kole, proběhne druhé kolo volby. Ve druhém kole
rozhoduje již jen prostá většina počtu hlasů přítomných členů. Do druhého kola
budou zařazeni kandidáti z prvního kola v počtu neobsazených míst
v představenstvu plus jeden, a to podle pořadí v počtu hlasů z prvního kola.
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8. Hlasování je veřejné.
9. Z Valné hromady se pořizuje prezenční listina a zápis, který obsahuje přijatá usnesení.
Zápis podepisují alespoň tři řádní členové Sdružení.
10. Usnesení, jimiž mají být změněny Stanovy Sdružení, nebo kterým má být Sdružení
zrušeno, vyžadují kvalifikovanou dvoutřetinovou většinu odevzdaných platných hlasů na
Valné hromadě.
§ 9 Vznik a ukončení členství
1. Členství vzniká na základě písemné žádosti zájemce, schválením Představenstva Sdružení
při dodržení stanov Sdružení a dalších případných nařízení a řádů Sdružení. Přistoupivší
člen musí při vstupu do Sdružení písemně prohlásit, že přistupuje ke Stanovám Sdružení.
2. Členství je možné ukončit:
a. dobrovolným vystoupením,
b. vyloučením,
c. nezaplacením příspěvku (řádné členství),
d. ukončením činnosti právnické osoby dle Obchodního zákoníku,
e. zrušením Sdružení.
3. Dobrovolné vystoupení probíhá písemnou výpovědí doručenou do sídla Sdružení. Je
přípustné pouze 2x ročně, a to k 31. lednu a k 31. červenci při dodržení výpovědní lhůty
tři měsíce. Výpověď musí být učiněna písemně doporučeným dopisem doručeným
minimálně tři měsíce před možným termínem ukončení členství.
4. Při posouzení včasného dodržení výpovědní lhůty není rozhodné odeslání prohlášení o
výpovědi, ale datum jejího doručení. Dojde-li výpověď opožděně, je vystoupení účinné až
k následujícímu možnému termínu viz. §9 odst. 3 Stanov.
5. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, a to i s okamžitou platností, když:
a) hrubě nebo soustavně porušuje Stanovy nebo přijatá usnesení nebo
nedodržuje nařízení orgánů Sdružení,
b) svým chováním zavinil, že je značně omezen účel Sdružení nebo
ohrožena pověst či autorita Sdružení,
V případě vyloučení řádného člena Sdružení nemůže být splatnost vypořádacího podílu
určena Představenstvem ve lhůtě kratší, než 1 rok.
6. V případě nezaplacení příspěvku a v souladu s ust. §6 odst.6 a §7 odst. 4 Stanov zaniká
řádné členství uplytím lhůty pro dodatečnou úhradu příspěvku.
7. Povinnost úhrady příspěvku a další neuhrazené závazky nejsou vyloučením či zánikem
členství nijak dotčeny.
§ 10 Orgány
Orgány Sdružení jsou Valná hromada (§ 11), Představenstvo (§ 12), Výkonný manažer (§ 14)
a Účetní auditoři (§ 15).
§ 11 Valná hromada
1. Valná hromada sestává z řádných členů a je odpovědná za přijímání usnesení o veškerých
zásadních otázkách Sdružení. Valná hromada rozhoduje zejména o:
- stanovení zásadních cílů, jejichž bližším rozpracováním je pověřeno Představenstvo,
- změnách Stanov,
- schválení jednacího a případně i volebního řádu,
- pracovním programu,
- schválení ročního rozpočtu,
- schválení účetní závěrky,
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- způsobu rozdělení zisku a o způsobu náhrady ztráty,
- výši členských příspěvků,
- volbě Představenstva.
2. Řádná Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, vždy nejpozději do šesti měsíců od
posledního dne účetního období a svolává ji a vede ji Předseda Představenstva.
3. Mimořádná Valná hromada je svolávána Předsedou Představenstva, jestliže si to vyžadují
zájmy, účel nebo cíle Sdružení, nebo pokud to požaduje minimálně třetina řádných členů.
V případě, že je mimořádná Valná hromada svolávána na základě písemné žádosti alespoň
třetiny řádných členů, potom je Předseda Představenstva povinen rozeslat písemné
pozvánky do 15 dnů od přijetí žádosti.
4. Pozvánka na Valnou hromadu obsahuje alespoň:
- název a sídlo Sdružení,
- místo konání,
- datum a hodinu konání Valné hromady (jenž nesmí být kratší, než 4 týdny a delší
než 6 týdnů od data rozeslání pozvánek),
- označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná Valná hromada,
- pořad jednání Valné hromady.
Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně
omezovaly možnost členů Sdružení účastnit se Valné hromady. Ve zvláště nutných
případech může být lhůta na pozvánce zkrácena na nejméně 14 dní od data rozeslání
pozvánek.
5. Pozvánka se zasílá vždy na e-mailovou adresu členů (i čestných) Sdružení, uvedenou
k datu sepisu pozvánky v tzv. oficiálním kontaktním seznamu (viz §20 odst. 1.b).
6. Napadnout usnesení Valné hromady může kterýkoliv řádný člen Sdružení či člen
Představenstva za přiměřeného použití ust. § 131 obchodního zákoníku, tj. ve lhůtách
a z důvodů v tomto ust. uvedených.
§ 12 Představenstvo
1. Představenstvo sestává z minimálně šesti členů a je voleno Valnou hromadou z okruhu
řádných členů Sdružení.
2. Představenstvo zasedá alespoň 1x za dva měsíce, a to v sídle Sdružení (nebude-li dohodnuto jiné místo zasedání).
3. Představenstvo je usnášeníschopné při účasti alespoň nadpoloviční většiny členů
Představenstva a rozhoduje veřejným hlasováním prostou většinou hlasů přítomných členů
Představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas Předsedy Představenstva.
4. V představenstvu je přípustné rovněž přijetí usnesení způsobem per rollam (postupným
způsobem); při tomto způsobu usnášení je třeba jednomyslného souhlasu všech členů
Představenstva.
5. Představenstvo rozhoduje zejména o:
- přijetí členů Sdružení,
- jejich vyloučení,
- svolání Valné hromady,
- výjimkách při placení příspěvků,
- udělení statutu Přidruženého člena a o udělení statutu Oborového partnera, jakož i o
stanovení bližších podmínek, za nichž bude moci být statut udělen (stanovení poplatku
za udělení statutu, stanovení okruhu subjektů, jimž může být statut udělen, o době
trvání statutu, o právech a povinnostech spojených s jeho udělením, apod.) či odejmut,
- všech dalších záležitostech, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě nebo
Výkonnému manažerovi.
Dále Představenstvo vypracovává roční cíle a rozpočet a předkládá návrhy k jejich krytí.
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6. Ze zasedání Představenstva Výkonný manažer pořizuje zápis. Členové představenstva
mohou do 14 dnů po rozeslání zápisu vznést případné námitky k obsahu zápisu. Rozeslání
zápisu i vznesení námitek je akceptovatelné formou e-mailu.
§ 13 Předseda a místopředseda Představenstva
Předseda a místopředseda jako jeho zástupce jsou voleni Představenstvem z okruhu členů
představenstva. Předseda má na starosti řádné svolávání zasedání orgánů a provádění
usnesení. Předseda je oprávněn k zastupování Sdružení včetně podepisování za Sdružení
směrem navenek.
V případě nepřítomnosti Předsedy zastupuje navenek Sdružení místopředseda včetně práva
podepisování.
Předseda i místopředseda představenstva mají povinnost mlčenlivosti o všech ekonomických
a účetních otázkách týkajících se Sdružení, o nichž se dozvěděli při výkonu funkce. Tato
povinnost trvá i po skončení funkce.
§ 14 Výkonný manažer
1. Výkonný manažer Sdružení nezastupuje Sdružení navenek, když zastupováním je pověřen
předseda resp. místopředseda představenstva.
2. Výkonný manažer zajišťuje operativní plnění úkolů vedoucích k dosažení cílů sdružení a
závěrů Valné hromady, případně Představenstva. Zodpovídá se Představenstvu.
3. Výkonný manažer je volen Představenstvem. O formě pracovněprávního vztahu a
způsobu odměňování rozhoduje představenstvo.
4. Navenek může výkonný manažer zastupovat Sdružení jen na základě písemné plné moci
udělené Předsedou Představenstva.
§ 15 Účetní auditoři
Dva účetní auditoři mohou být zvoleni valnou hromadou z okruhu řádných členů Sdružení.
Účetní auditoři mají za povinnost přezkoumávat finanční účetnictví Sdružení, účetní závěrku
a další předepsané výkaznictví. Oba auditoři jsou povinni účastnit se zasedání Valných
hromad (bez práva hlasovacího) a přednést zde zprávu o výsledku svých zjištění.
Funkce účetních auditorů je funkcí čestnou, bez nároku na finanční odměnu.
§ 16 Funkční období
Funkční období členů Představenstva a účetních auditorů je dvouleté. Znovuzvolení je možné.
§ 17 Financování sdružení
Zdroji příjmů Sdružení jsou členské příspěvky, případně čerpané dotace a dary, a dále příjmy
z ekonomické činnosti sdružení. Výši členských příspěvků řeší § 7 Stanov.
§ 18 Pracovní výbory
Pro zajišťování určitých úkolů může Představenstvo vytvářet pracovní výbory. Pracovní
výbory mají poradní funkci.
4. prosince 2013
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§ 19 Zrušení Sdružení
1. O zrušení Sdružení s jeho likvidací může rozhodnout pouze Valná hromada.
2. Pro likvidaci platí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku.
§ 20 Závěrečná ustanovení
1.a Pro doručování písemností mezi členy Sdružení a Sdružením, jakož i pro doručování
písemností Představenstvem platí, že písemnost doporučeně doručovaná na adresu člena
uvedenou v obchodním rejstříku nebo na adresu Sdružení uvedenou v těchto Stanovách
se považuje za doručenou i v případě, že se odesílateli vrátí s doložkou "nevyzvednuto v
úložní době", "adresát neznámý", "adresát odstěhován" nebo s jinou doložkou podobného
významu. Za den doručení se v tomto případě považuje den následující po dni, kdy byla
zásilka podána k poštovní přepravě.
1.b Pro ostatní nezbytnou komunikaci se členy, zejména např. pro zasílání pozvánek na
valnou hromadu slouží tzv. oficiální kontaktní seznam, který je k dispozici u Výkonného
manažera. Tento seznam jsou členové povinni aktualizovat neprodleně po provedení
jakékoliv změny v něm uvedených informací, nejpozději však do 10 pracovních dnů od
provedení změny, a to buď poštou nebo e-mailem na adresu info@svst.cz.
2. Členové Sdružení a všechny strany podepisující tyto Stanovy se výslovně zavazují, že
veškeré případné majetkové spory, zejména ty, jež budou vyplývat z realizace výkladu
těchto Stanov, spory z ukončení účasti jednotlivých členů Sdružení, spory o ukončení
Sdružení, z majetkového vypořádání členů Sdružení, o určení neplatnosti svolání či
usnesení Valné hromady, apod. budou nejprve řešit smírnou cestou - dohodou. V případě,
že by možnost dohody nebyla možná, dohodly se strany, že veškeré z těchto Stanov
v budoucnu případně vzešlé majetkové spory budou řešeny v rozhodčím řízení před
jediným rozhodcem, a to v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. v platném znění, podle
Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, s r.o., IČ:
63496658, se sídlem Příkop 8 (budova IBC), 604 10 Brno, s tím, že tyto dokumenty jsou
zveřejněny v platném znění na internetových stránkách Sdružení rozhodců
www.sdruzenirozhodcu.cz.
3. Ve věcech neupravených těmito Stanovami bude přiměřeně použit obchodní zákoník.

V Praze dne 4. prosince 2013

…………………………………………………
Ing. Jiří Husák
Předseda představenstva
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
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